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RINGKASANRINGKASANRINGKASANRINGKASAN 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Relationship 
Marketing terhadap kepuasan nasabah peminjam. Data yang dianalisa berasal dari 
100 responden di Bank Jatim Cabang Kota Batu. Alat analisis data dengan 
menggunakan regresi linier berganda. 
 Hasil dari regresi menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
keuntungan Bersama (X1), komitmen (X2), komunikasi (X3), serta kebenaran (X4) 
berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah peminjam (Y), 
dengan nilai F sebesar 84,645. Secara parsial variabel keuntungan bersama 
signifikan mempengaruhi kepuasan nasabah peminjam sebesar 2,283. Variabel 
komitmen signifikan mempengaruhi kepuasan nasabah peminjam sebesar 2,036. 
Variabel komunikasi signifikan mempengaruhi kepuasan nasabah peminjam, 
sebesar 3,901. Variabel kebenaran signifikan mempengaruhi kepuasan nasabah 
peminjam sebesar 2,936 .Nilai adjusted R square sebesar 0,772. Keuntungan 
bersama, Komitmen, Komunikasi, dan kebenaran mempunyai hubungan positif 
atau searah dengan kepuasan nasabah peminjam. Variabel komunikasi dominan 
mempengaruhi kepuasan nasabah peminjam. 
   Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam strategi pemasaran, sebaiknya 
perusahaan memperhatikan pelaksanaan Relationship Marketing untuk 
mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah peminjam, terutama 
variabel komunikasi karena variabel ini dominan mempengaruhi kepuasan 
nasabah peminjam. 
 
Kata-kata kunci : Relationship Marketing, Kepuasan Nasabah Peminjam, 
Keuntungan Bersama, Komitmen, Komunikasi, Kebenaran. 
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BAB IBAB IBAB IBAB I    

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

    

1.1.1.1.1.1.1.1.    Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    

Dunia perbankan sangat penting bagi perekonomian Indonesia, 

sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk 

menggerakkan roda perekonomian suatu negara (Kasmir,2004:8), tetapi 

pertumbuhan dan perkembangan dunia perbankan juga tidak lepas dari 

peran para nasabahnya. 

Perekonomian Indonesia, sejak tahun 1997 dilanda krisis. Sejak 

krisis ekonomi ini, pemerintah melikuidasi 16 bank pada tanggal 1 

November 1997, sebagian nasabah mengalami kesulitan mengambil uang 

tabungan di bank-bank tersebut. Semenjak itu kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan nasional menurun drastis. Kejadian ini mengakibatkan 

perubahan perilaku nasabah, seperti memindah rekening ke bank lain, 

khususnya pada bank pemerintah. Alasannya, bank pemerintah dianggap 

dapat memberikan jaminan keamanan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan 

oleh survei yang dilakukan Asia Market Intelegence Indonesia yang 

dikutip oleh majalah SWA Sembada (Agustus, 1998) tentang perubahan 

perilaku nasabah bank. Hasil survei ini menunjukkan adanya pergeseran 

perilaku pemilihan bank dari faktor layanan, fasilitas, dan pengalaman 

pada masa sebelum krisis ke faktor keamanan dan kepercayaan pada saat 

krisis. Situasi yang demikian akan membawa kepada situasi persaingan 

yang semakin kompetitif.  
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Tidak hanya perubahan perilaku nasabah dalam memilih bank, 

pada akhirnya banyak kredit para nasabah bank yang macet dan juga 

berakibat pada lebih besarnya kerugian bank. Hal ini dikarenakan selain 

dampak dari krisis yang menerpa masyarakat Indonesia secara keseluruhan 

yang berdampak juga pada tingkat pendapatan yang tetap bahkan menurun 

dan biaya hidup yang meningkat. Selain itu, pada awal terjadi krisis, suku 

bunga kredit menjadi tidak menentu dan mengalami kenaikkan, sehingga 

semakin memberatkan para nasabah yang berakibat pada macetnya 

pembayaran kredit nasabah. 

Ketatnya persaingan dalam dunia perbankan untuk menjadi yang 

terbaik, menimbulkan banyak perbankan menerapkan strategi khusus 

untuk mendapatkan nasabah dan mempertahankannya. Namun dalam 

perjalanannya, banyak juga bank yang akhirnya harus dilikuidasi, 

dimerger, atau bahkan dibekukan. Sebagaimana disampaikan oleh 

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah (www.indonesia.go.id) 

bahwa saat ini, jumlah bank sebanyak 131 bank, jauh menyusut dari 

jumlah sebelum krisis sebanyak 240 bank yang merupakan jumlah bank 

terbanyak kedua di dunia setelah Brazil (www.hamline.edu, 1996). 

Banyaknya jumlah bank di Indonesia juga belum mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Sehingga tingkat persaingan 

dalam dunia perbankan perlu ditingkatkan yang pada akhirnya akan 

menjadi bank yang sehat, kuat, dan punya daya saing tinggi yang pada 

akhirnya mampu menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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 Persaingan antar bank di Indonesia memunculkan era baru 

perbankan. Era baru yang dimaksud adalah era yang dinamis dimana 

tingkat persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat baik di pasar 

domestik maupun pasar internasional, khususnya persaingan bisnis antar 

jasa layanan bank. Banyaknya bank menyebabkan persaingan dalam 

industri perbankan semakin ketat. Masing-masing bank berlomba menarik 

dana dari masyarakat, baik dengan tawaran hadiah maupun bunga yang 

tinggi. Selain menarik dana, pihak bank juga berusaha untuk menyalurkan 

dana tersebut kepada masyarakat dengan memberi jaminan dalam 

kemudahan dan suku bunga rendah yang bersaing. Dalam mempersiapkan 

diri menghadapi persaingan tersebut, maka bank-bank harus jeli dalam 

melihat peluang pasar serta keinginan dan kebutuhan dari nasabah. Bank 

yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus 

dapat memberikan jasa berkualitas dengan biaya yang lebih murah, dan 

pelayanan yang lebih baik serta dapat memuaskan kebutuhan nasabah 

sehingga bank tersebut mampu mempertahankan nasabahnya.  

Relationship Marketing penting untuk diterapkan dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, tidak hanya pada 

nasabah penyimpan dana, namun juga nasabah peminjam dana. 

Relationship Marketing akan berlangsung dengan baik jika para pelanggan 

mempunyai kebutuhan yang bersifat jangka panjang dan mempunyai 

peralihan yang  tinggi atau dengan kata lain Relationship Marketing akan 

sangat efektif pada pelanggan yang tepat, yaitu pelanggan yang sangat 

terikat pada sistem tertentu dan mengharapkan pelayanan yang konsisten 
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dan tepat waktu (Azis, 2001:75). Konsep Relationship Marketing 

merupakan metode yang digunakan untuk menarik perhatian nasabah dan 

memelihara nasabah dengan meningkatkan dan mengelola hubungan 

kepuasan dengan nasabah, sehingga akan tercipta suatu hubungan jangka 

panjang antara pihak bank dan nasabah.  

Menurut Dahlan (2005:47), berdasarkan fungsinya bank 

digolongkan menjadi Bank sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). Berdasarkan kepemilikkannya ada 5 kelompok bank yaitu: 

Bank Persero (Bank Pemerintah), Bank Umum Swasta Nasional, Bank 

Asing, Bank Pemerintah Daerah, dan Bank Campuran. Dalam penelitian 

ini akan dibahas mengenai Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah 

Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya BPD Jatim. Berdasarkan 

data Bank Indonesia (BI) yang diolah kembali oleh Biro Riset InfoBank, 

selama Agustus 2005-Agustus 2006, kegiatan usaha BPD tumbuh 

signifikan. Ketika laba perbankan sedang menurun, laba BPD per Agustus 

2006 naik signifikan 47,54% dari Rp1,95 triliun menjadi Rp2,88 triliun. 

Aset totalnya meningkat 53,20% dari Rp95,26 triliun menjadi Rp145,95 

triliun (Sumardi, 2006). Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) melonjak 

60,41% dari Rp78,21 triliun menjadi Rp125,45 triliun. Pertumbuhan DPK 

tak lepas dari upaya BPD memikat nasabah melalui penawaran beragam 

hadiah, mulai dari peralatan rumah tangga hingga mobil. Bankir BPD 

sendiri mengakui cara tersebut sangat efektif untuk mengambil dana dari 

masyarakat. Dana dari pihak ketiga tersebut pada akhirnya akan disalurkan 

kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. 
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Bank Jatim merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) terbaik, karena menurut Biro Riset Info Bank ada sepuluh BPD 

yang bermodal sendiri tergolong besar yaitu Bank: Jabar, Jatim, Jateng, 

Sumut, Riau, DKI, Kaltim, Bali, Sulsel, dan Papua (Info Bank, Februari 

2004). Bank Jatim memiliki modal sebesar $ 94.245 (Ribuan) 

(BankScope-Bureau van Diijk dan Biro Riset Info Bank, Oktober 2006). 

Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim, Agus Sulaksono dinilai berhasil 

membangun Bank Jatim. Kinerja Bank Jatim terus membaik. Hal ini 

dilihat dari Laba tahun berjalan per Juni 2006 mencapai Rp. 221,45 Miliar, 

naik dibandingkan dengan Juni Tahun sebelumnya yaitu sebesar 

Rp.159,56 Miliar (Info Bank, Oktober 2006). 

Bank Jatim terus menerus menjaga hubungan khususnya hubungan 

jangka panjang dengan nasabah dengan menerapkan Relationship 

Marketing agar tetap dapat mempertahankan nasabah, khususnya nasabah 

peminjam, sehingga tidak mudah bagi bank pesaing merebut nasabah 

Bank Jatim. Hal ini dikarenakan nasabah peminjam dapat memberi 

keuntungan timbal balik bagi Bank Jatim. Tidak hanya nasabah peminjam 

yang diuntungkan dengan kredit yang ditawarkan, namun nasabah juga 

memberi keuntungan bagi pihak Bank Jatim. Salah satu cabang dari Bank 

Jatim adalah Bank Jatim Cabang Batu. 

Tingkat persaingan yang ketat dalam layanan perbankan pada 

khususnya serta banyaknya jumlah bank di Indonesia membuat nasabah 

bebas menentukan dan memilih bank yang disukainya, bahkan tidak hanya 

pada satu bank saja. Adanya nasabah yang tidak loyal merupakan 



 

 

52 

 

permasalahan bagi pihak perusahaan untuk tetap dapat mempertahakan 

nasabahnya. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah bank yang ada saat ini 

mampu memberi kepuasan yang berbeda pada nasabah. Sangat penting 

bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan nasabah dan menjaga 

kepuasan nasabahnya untuk tetap mempertahankan nasabah yang sudah 

ada. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

penelitian ini dilakukan dengan judul ”Pengaruh Pengaruh Pengaruh Pengaruh Relationship MarketingRelationship MarketingRelationship MarketingRelationship Marketing    

Terhadap Kepuasan Nasabah PemTerhadap Kepuasan Nasabah PemTerhadap Kepuasan Nasabah PemTerhadap Kepuasan Nasabah Peminjam (Studi pada ”PT. injam (Studi pada ”PT. injam (Studi pada ”PT. injam (Studi pada ”PT. Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim 

CabangCabangCabangCabang Kota Kota Kota Kota Batu)” Batu)” Batu)” Batu)”    

 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Rumusan MasalahRumusan MasalahRumusan MasalahRumusan Masalah    

Di dalam penelitian masalah dapat didefinisikan sebagai 

pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:50). Berdasarkan latar belakang 

yang telah dijabarkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

a) Apakah terdapat pengaruh signifikan variabel-variabel dalam konsep 

Relationship Marketing yaitu : keuntungan bersama, komitmen, 

komunikasi, dan kebenaran secara simultan terhadap kepuasan nasabah 

peminjam. 

b) Apakah terdapat pengaruh signifikan variabel-variabel dalam konsep 

Relationship Marketing yaitu : keuntungan bersama, komitmen, 
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komunikasi, dan kebenaran secara parsial terhadap kepuasan nasabah 

peminjam. 

c) Variabel manakah dari Relationship Marketing (keuntungan bersama, 

komitmen, komunikasi, dan kebenaran) yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah peminjam. 

    

1.3.1.3.1.3.1.3.    Tujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan Penelitian    

Berdasarkan rumusan diatas dapat diuraikan tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh komponen Relationship Marketing secara 

simultan terhadap kepuasan nasabah peminjam. 

2. Mengetahui pengaruh komponen Relationship Marketing secara 

parsial terhadap kepuasan nasabah peminjam. 

3. Mengetahui komponen Relationship Marketing mana yang paling 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah peminjam. 

 

1.4.1.4.1.4.1.4.    Manfaat PenelitianManfaat PenelitianManfaat PenelitianManfaat Penelitian    

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi: 

1. Bagi peneliti 

Sebagai salah satu wujud implementasi atau aplikasi teori Fakultas 

Ekonomi Jurusan Manajemen yang didapatkan di bangku kuliah 

serta untuk mengetahui perbandingan antara teori-teori yang ada 

dengan praktek yang ada dalam kenyataan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan Relationship Marketing 

terhadap kepuasan nasabah dan sebagai dasar tambahan dalam 

merumuskan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Fakultas 

Sebagai tambahan pustaka yang bermanfaat bagi rekan-rekan 

mahasiswa, khususnya jurusan manajemen konsentrasi pemasaran 

guna menambah wawasan keilmuan.  

4. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta sebagai bahan 

bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat 

menambah pengetahuan. 
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BAB IIBAB IIBAB IIBAB II    

TINJAUAN PUSTAKATINJAUAN PUSTAKATINJAUAN PUSTAKATINJAUAN PUSTAKA        

    

2.1.2.1.2.1.2.1.    PengerPengerPengerPengertian dan Konsep Pemasarantian dan Konsep Pemasarantian dan Konsep Pemasarantian dan Konsep Pemasaran    

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.    PengertiaPengertiaPengertiaPengertian Pemasarann Pemasarann Pemasarann Pemasaran    

Menurut Kotler (1997:9), pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial serta pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga, promosi serta 

penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. 

Menurut Fandy (2005:2), 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. 

Pengertian pemasaran menurut McCarthy dan Perreault (1995:5) adalah 

suatu proses yang memberi arahan bagi produksi dan membantu memastikan 

bahwa barang dan jasa yang diproduksi adalah barang dan jasa yang tepat, dan 

bahwa barang dan jasa tersebut dapat sampai ke konsumen. 

Menurut Indriyo (1999:158) proses pemasaran merupakan proses tentang 

bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar konsumen tersebut 

dapat menjadi tertarik (tahu), senang, kemudian membeli dan akhirnya puas 

terhadap produk yang dipasarkannya. 

Selanjutnya pengertian pemasaran menurut Payne (2001:28), pemasaran 

merupakan proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi, dan memenuhi 

kebutuhan pasar sasaran yang dipilih khusus dengan menyalurkan sumber-sumber 



 

 

56 

 

sebuah organisasi terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan demikian 

pemasaran merupakan proses penyelarasan sumber-sumber sebuah organisasi 

terhadap kebutuhan pasar. Pemasaran memberikan perhatian pada hubungan 

timbal balik yang dinamis antara produk-produk dan jasa-jasa perusahaan, 

keinginan dan kebutuhan konsumen serta kegiatan-kegiatan para pesaing. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah suatu usaha yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

volume penjualan serta meningkatkan laba perusahaan dengan cara 

mengindentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, menetapkan harga yang 

tepat, mendistribusikan, dan mempromosikan secara efektif. 

    

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.    Konsep PemasaranKonsep PemasaranKonsep PemasaranKonsep Pemasaran    

Pada umumnya, setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau 

filosofi pemasaran, yaitu anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar dari 

setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Perkembangan inti konsep pemasaran dapat berubah sejalan dengan semakin 

kompleksnya keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu dipengaruhi beberapa 

faktor, diantaranya nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan internal, dan 

lingkungan eksternal perusahaan (Fandy, 2005:3).  

Menurut Basu Swastha (2004:181), konsep pemasaran adalah sebuah 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 
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Menurut Kotler (1997 : 9), konsep pemasaran bertujuan agar dapat mudah 

dipahami dengan mendefinisikan beberapa konsep inti yang bertujuan agar 

pemasar dapat berhasil dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Lebih lanjut Kotler (1997 : 9), menjelaskan inti dari konsep pemasaran 

sebagai berikut:  

a) Pasar Sasaran dan Segmentasi Pasar 
Segmentasi pasar dapat diidentifikasi dengan memeriksa perbedaan-
perbedaan demografis, psikografi, dan perilaku dikalangan pembeli. 
Selanjutnya perusahaan memutuskan segmen mana yang menjanjikan 
peluang lebih besar dengan cara yang unggul. 

b) Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 
Kebutuhan menggambarkan tuntutan besar manusia, kebutuhan itu bisa 
menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran spesifik yang mungkin 
dapat memenuhi kebutuhan. Keinginan akan produk atau jasa spesifik 
yang didukung oleh kemampuan membayar akan menimbulkan ciri khas 
tersendiri, selain itu pihak perusahaan juga harus bisa memenuhi 
permintaan yang konsumen minta. 

c) Produk atau Tawaran 
Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk atau 
jasa. Produk atau jasa adalah tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan 
dan keinginan. 

d) Nilai dan Kepuasan  
Produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan 
kepada konsumen. Konsumen memilih diantara beraneka ragam tawaran 
yang dianggap memberikan nilai yang banyak. 

e) Persaingan  
Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang memiliki 
keunggulan tersendiri sehingga mungkin dapat dipertimbangkan oleh 
seorang konsumen. 

 

Menurut Fandy (2005:3), dalam kegiatan pemasaran pada umumnya ada 

lima konsep yang dianut oleh perusahaan dalam memasarkan produknya, yaitu:  

1. Konsep produksi  : Manajemen harus berorientasi pada efisiensi 
produksi dan distribusi dengan target mendapatkan konsumen yang 
bersedia membeli produk dengan harga yang layak.  

2. Konsep produk  :  Konsumen menyukai produk yang berkualitas 
serta inovatif , sehingga harus dilakukan perbaikan produksi tanpa henti.  
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3. Konsep penjualan   :  Usaha penjualan harus disertai rangsangan 
supaya konsumen bersedia untuk membeli barang, tentunya dengan upaya 
promosi yang baik sebagai sarana penunjang penjualan.  

4. Konsep pemasaran  :   Persaingan yang ketat serta kejenuhan yang 
terjadi pada konsumen mengharuskan perusahaan untuk lebih 
mementingkan kebutuhan dan kepentingan konsumen daripada sekedar 
meningkatkan penjualan.  

5. Konsep pemasaran sosial : Perusahaan harus menghasilkan kepuasan 
konsumen dan konsumsi jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat 
sebagai kunsci sukses untuk mencapai tujuan organisasi.  

 
 

Selain lima konsep utama tersebut Fandy (2005:5) Mengemukakan konsep 

pemasaran baru, yaitu konsep pelanggan (Customer Concept) dimana konsep ini 

merupakan orientasi manajemen yang menekankan bahwa perusahaan menjalin 

relasi dengan pelanggan sasaran individual terseleksi yang menjadi mitra 

perusahaan dalam merancang, menawarkan, meredefinisi, dan merealisasikan 

nilai pelanggan superior.  
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Gambar 2.1Gambar 2.1Gambar 2.1Gambar 2.1    
Perbandingan antara Konsep Penjualan, Produksi, dan PemasaranPerbandingan antara Konsep Penjualan, Produksi, dan PemasaranPerbandingan antara Konsep Penjualan, Produksi, dan PemasaranPerbandingan antara Konsep Penjualan, Produksi, dan Pemasaran    
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2.2.2.2.2.2.2.2.    Relationship MarketingRelationship MarketingRelationship MarketingRelationship Marketing    

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.    Definisi Definisi Definisi Definisi Relationship MarketingRelationship MarketingRelationship MarketingRelationship Marketing    

Perusahaan menganggap hubungan dengan pelanggan merupakan suatu 

hal yang penting, maka perusahaan harus aktif memberikan informasi, 

mengingatkan dan menawarkan produk dan jasanya kepada konsumen, sehingga 

terciptalah suatu interaktif antara perusahaan dengan para konsumen. Selanjutnya 

penekanan pada usaha – usaha untuk menjaga dan memelihara Customer 

Relationship, yaitu usaha – usaha untuk memberikan nilai lebih pada konsumen, 

menciptakan kepuasan konsumen dan usaha – usaha untuk lebih mengenal 

konsumen dengan baik. 

 Dewasa ini, yang menjadi pusat perhatian perusahaan tidak hanya sekedar 

merancang strategi untuk menarik pelanggan baru dan menciptakan transaksi 

dengan pelanggan, namun perusahaan sekarang berusaha sebaik-baiknya untuk 

mempertahankan pelanggan yang telah ada dan membina hubungan jangka 

panjang dengan pelanggan atau lebih dikenal dengan istilah Relationship 

Marketing, yang mengkhususkan diri pada pelanggan tetap yang memiliki 

orientasi hubungan yang tinggi terhadap perusahaan. Relationship Marketing 

merupakan konsep baru yang menekankan tentang pentingnya memelihara 

hubungan berkelanjutan dengan para pelanggan. 

Relationship Marketing telah menjadi populer di kalangan akademisi dan 

praktisi Amerika serikat sejak tahun 1990-an. Namun di Indonesia konsep ini baru 

banyak didiskusikan pada akhir tahun 1990-an. Konsep ini merupakan pergeseran 

dari konsep sebelumnya yang lebih dikenal dengan Transaction Marketing yang 

lebih fokus pada pertukaran. Sementara Relationship Marketing lebih berfokus 
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pada pembangunan hubungan berdasarkan nilai dan jaringan pemasaran 

(Elisabeth, 2003). 

Ada banyak pakar yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian 

Relationship Marketing. Kotler (1997:11), mengemukakan bahwa : “Relationship 

Marketing adalah praktek membangun hubungan jangka panjang yang 

memuaskan dengan pihak – pihak kunci yaitu : pelanggan, pemasok, dan penyalur 

guna mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang mereka”. 

 Menurut Hougaard, et. al (2002:27) Relationship Marketing adalah : “seni 

dari membangun dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan, 

mengubah prospek menjadi pelanggan dan pelanggan menjadi teman”. 

 Syafruddin (2003:6) mengatakan bahwa Relationship Marketing adalah 

pengenalan setiap pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi 

dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara 

pelanggan dan perusahaan. 

Menurut Azis (2001:70) Relationship Marketing merupakan konsep 

pertukaran yang mengarah pada hubungan yang bersifat langgeng dengan 

pelanggan yang dimiliki perusahaan. 

 Menurut Payne (1993 : 37-38) Relationship Marketing memiliki potensi 

untuk menyatukan arus fokus pemasaran ke dalam satu kesatuan. Pandangan 

tentang Relationship Marketing yang diperluas memiliki tiga perspektif tambahan, 

yaitu: 

1. Sifat bagaimana cara perusahaan memandang hubungan mereka dengan 
pelanggan berubah-ubah. Penekanan bergerak dari fokus pada transaksi 
hingga fokus pada hubungan dengan tujuan mempertahankan pelanggan 
dalam jangka panjang. 

2. Pandangan yang lebih luas adalah munculnya pasar dengan siapa 
perusahaan berinteraksi. Sebagai tambahan untuk pasar pelanggan, 
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organisasi juga memusatkan perhatian pada perkembangan dan 
peningkatan hubungan yang lebih nyaman dengan pasar eksternal lain 
termasuk pemasok, rekruitmen, koneksi dan pengaruh, serta pasar internal. 

3. Kesadaran bahwa kualitas, layanan pelanggan, dan Relationship Marketing 
berfokus pada upaya menyatukan ketiga unsur tersebut ke dalam jajaran 
yang lebih dekat dan memastikan potensi sinergistik terpadu mereka 
tercapai. 
 

Relationship Marketing sesuai dengan pernyataan Lucia (2005 : 29-30) 

adalah lebih memprioritaskan pada mempertahankan konsumen yang sudah ada 

dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian inti dari kegiatan Relationship 

Marketing adalah mempertahankan konsumen dengan cara membangun relasi 

yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan antara perusahaan dengan 

pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan operasionalnya. 

Morgan dan Hunt (1994) mendefinisikan Relationship Marketing sebagai 

segala bentuk aktifitas pemasaran yang diarahkan untuk mendukung, membangun, 

dan memelihara kesuksesan hubungan pertukaran. Hubungan pemasaran bukan 

sekedar memberikan perhatian terhadap transaksi yang sedang berlangsung, 

melainkan juga memberi perhatian terhadap hubungan transaksi di masa depan. 

Dengan demikian proses pemasaran tidak berakhir setelah terjadinya aktifitas 

transaksi jual beli. 

 Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengenalan dan pendekatan terhadap pelanggan merupakan fokus utama dalam 

strategi Relationship Marketing ini. Dengan terciptanya hubungan yang kuat 

antara perusahaan dan  pelanggan, diharapkan perusahaan dapat mengetahui dan 

memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, mewujudkan harapan – harapan 

pelanggan dan perusahaan dapat memperlakukan pelanggan dengan lebih baik. 
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 Relationship Marketing diterapkan oleh perusahaan untuk membangun 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memperlakukan pelanggan lebih 

dari sekedar pelanggan, namun seperti seorang teman, sehingga akan terjalin 

ikatan ekonomis dan sosial yang kuat dan menjajikan secara konsisten 

memberikan produk bermutu tinggi, pelayanan yang baik, dan harga yang wajar. 

 Agar Relationship Marketing dapat diimplementasikan sebaiknya dibuat 

Customers Database yang memuat daftar nama pelanggan yang oleh perusahaan 

dianggap perlu dibina hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Database 

tersebut tidak hanya berisi nama pelanggan, tetapi juga mencakup beberapa hal 

penting lainnya, misalnya frekuensi dan jumlah pembelian, preferensi, dan lain 

sebagainya. 

 Tersedianya informasi semacam itu, maka diharapkan perusahaan dapat 

memuaskan para pelanggannya secara lebih baik, yang pada gilirannya dapat 

memumbuhkan kepuasan pelanggan sehingga terjadi pembelian ulang. Selain itu, 

informasi tersebut memungkinkan perusahaan untuk merancang produk khusus 

yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan tertentu. Supaya 

bisa memberikan hasil yang lebih efektif, hubungan yang baik tidak hanya dibina 

dengan pelanggan akhir saja, tetapi juga dengan pemasok, bahkan dengan 

perusahaan pesaing. 

 Pelanggan tetap merupakan bidang fokus utama bagi kegiatan pemasaran, 

tetapi fokus perlu dikurangi pada ‘pemasaran transaksional’, penekanan pada one-

off-sale atau menjaring pelanggan baru kurang bisa dilakukan pada saat ini karena 

adanya ekspektasi (harapan/keinginan) konsumen yang semakin tinggi dari waktu 

ke waktu. Oleh karena itu, penekanan pada penciptaan hubungan jangka panjang 
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dengan klien lebih tepat diterapkan dalam konsep pemasaran saat ini. Dua 

pendekatan ini dapat dibedakan sebagai berikut :    

Tabel 2.1.Tabel 2.1.Tabel 2.1.Tabel 2.1.    
Transaction Marketing Vs Relationship MarketingTransaction Marketing Vs Relationship MarketingTransaction Marketing Vs Relationship MarketingTransaction Marketing Vs Relationship Marketing    

TRANSACTION MARKETINGTRANSACTION MARKETINGTRANSACTION MARKETINGTRANSACTION MARKETING    RELATIONSHIP MARKETINGRELATIONSHIP MARKETINGRELATIONSHIP MARKETINGRELATIONSHIP MARKETING    

► Berfokus pada penjualan tunggal 

► Orientasi pada karakteristik produk 

► Jangka waktu pendek 

► Hanya    sedikit      perhatian    dan 

penekanan pada aspek layanan 

pelanggan 

► komitmen  terhadap     pelanggan 

relatif terbatas 

►Kontak dengan pelanggannya 

moderat 

► Kualitas merupakan perhatian utama 

dan tugas dari bagian produksi 

► Berfokus pada Customers Retention 

► Orientasi pada manfaat produk 

► Jangka waktu panjang 

► Layanan     pelanggan           sangat 

diperhatikan dan ditekankan  

► Komitmen terhadap pelanggan sangat 

tinggi 

► Kontak   dengan   pelanggan     sangat 

tinggi  

► Kualitas merupakan perhatian semua 

orang 

 Sumber : Adrian Payne, 1993, The Essence of Service Marketing, Prentice Hall, p.32, New 

York. 

    

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.    Tujuan dan Manfaat Tujuan dan Manfaat Tujuan dan Manfaat Tujuan dan Manfaat Relationship MarketingRelationship MarketingRelationship MarketingRelationship Marketing    

Pelaksanaan Relationship Marketing tentu memiliki tujuan tertentu. 

Tujuan utama Relationship Marketing adalah membangun dan mempertahankan 

basis pelanggan yang memiliki Relationship Commitment kuat dan profitable bagi 

perusahaan (Fandy, 2005 : 417). 
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Tujuan-tujuan strategi Relationship Marketing (Buttle, 2004 : 412): 

1. Pemerolehan pelanggan atau segmen pasar yang telah dibidik dengan tepat 
2. Perawatan dan pengembangan pelanggan atau segmen pasar yang 

signifikan secara strategis 
3. Pengembangan dan penyampaian secara terus menerus proporsi nilai yang 

unggul di mata pelanggan sasaran  
 

Penerapan Relationship Marketing  akan sangat menguntungkan 

perusahaan karena dengan adanya hubungan yang terjalin baik akan dapat 

membentuk suatu hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggannya. 

Hal ini tentu saja akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Dengan 

Relationship Marketing, perusahaan dapat mengetahui tingkat keseringan 

pelanggan dalam melakukan pembelian atau transaksi dengan perusahaan, dan 

perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya melalui pelanggan yang merasa 

puas. 

 Dengan menerapkan strategi Relationship Marketing pada akhir tahun 

perusahaan dapat mengetahui secara persis hasil-hasil yang di dapat, dan langkah-

langkah apa yang akan diambil selanjutnya, seperti yang diungkapkan oleh 

Syarifuddin (2003:6) bahwa : 

“Hasil yang di dapat perusahaan dengan menerapkan Relationship 
Marketing ini adalah perusahaan dapat mengetahui berapa biaya 
yang dikeluarkan, kepada siapa program itu ditujukan, bagaimana 
tingkat respon yang diperoleh dan berapa hasil yang di dapat dalam 
hal penjualan, profit yang bisa langsung dihitung dengan tingkat 
akurasi yang tinggi. Dan yang paling penting perusahaan dapat 
mengetahui secara persis siapa pelanggan yang paling berharga, 
yang paling banyak menyumbang pendapatan, yang paling setia 
dan tentu saja yang paling gencar mempromosikan produk dan 
merek perusahaan kepada teman – teman dan keluarganya”. 
 

 Dengan kata lain, Relationship Marketing akan membawa keuntungan 

bagi perusahaan dalam hal profit, peningkatan jumlah pelanggan, dan juga 

pengembangan produk perusahaan. 
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2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.    Faktor Faktor Faktor Faktor –––– faktor Yang Mempengaruhi  faktor Yang Mempengaruhi  faktor Yang Mempengaruhi  faktor Yang Mempengaruhi Relationship MarketingRelationship MarketingRelationship MarketingRelationship Marketing    

Dalam menjalankan strategi Relationship Marketing ini, perusahaan harus 

memperhatikan kunci dari Relationship Marketing agar strategi ini dapat 

terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. 

Robinette (2000:125) menjelaskan bahwa untuk membangun dan 

mengembangkan Relationship Marketing yang baik dan bertahan untuk jangka 

waktu yang lama, maka perusahaan selayaknya juga memperhatikan faktor-faktor 

berikut ini, yaitu :  

a. Mutual Benefit (Keuntungan Bersama) 
Dalam strategi ini pihak perusahaan dan pelanggan harus sama-sama 
diuntungkan. Sedapat mungkin menumbuhkan ”win-win situation” yang 
manfaatnya tidak hanya dirasakan satu orang saja, namun juga dapat 
dirasakan oleh orang lain. Pelanggan merasa puas dan senang dengan 
produk dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, sedangkan 
perusahaan mendapatkan keuntungan dengan adanya transaksi tersebut. 
Hal ini meliputi kenyamanan dalam bertransaksi dan juga keuntungan lain 
seperti besarnya diskon atau potongan harga yang diberikan serta 
pemberian hadiah. 

b. Commitment (Komitmen) 
Suatu janji yang diungkapkan baik secara eksplisit maupun implisit dari 
kontinyuitas pertukaran hubungan dengan mitranya. Dalam hal ini 
komitmen dapat berupa kesinambungan hubungan baik perusahaan dengan 
pelanggan, menjaga mutu pelayanan dan kualitas produk, sehingga 
semakin besar komitmen perusahaan untuk melakukan hal tersebut, maka 
kepuasan pelanggan akan semakin tinggi. Dapat dikatakan komitmen 
sebagai suatu keinginan untuk mempertahankan nilai Relationship. 

c. Communication (Komunikasi) 
Merupakan hubungan antara dua orang atau lebih baik secara lisan 
maupun tertulis. Kedua belah pihak dalam hal ini perusahaan dan 
pelanggan harus merasa mereka dapat saling mengekpresikan keinginan 
dan merasa bahwa mereka dapat saling mendengar dan saling mengerti. 
Hal tersebut dapat dilakukan pelanggan dengan mengkomunikasikan 
segala kebutuhan maupun ketidakpuasannya kepada pihak perusahaan. 
Perusahaan pun dapat merespon atau menanggapi dan 
mengkomunikasikan segala hal yang dapat membantu pelanggan dalam 
proses pemakaian produk perusahaan. Tanpa komunikasi yang baik, 
Relationship Marketing ini tidak akan mungkin berjalan atau terlaksana 
dengan baik. 
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d. Authenticity (Kebenaran) 
Perusahaan harus menanggapi kebutuhan ataupun keluhan (complain) dari 
pelanggan dengan sungguh – sungguh. Dalam menjalin hubungan dengan 
pelanggan harus berdasarkan kebenaran, kejujuran, sehingga akan 
mempercepat perkembangan dari hubungan antara perusahaan dengan 
pelanggan. 
 
Dalam melaksanakan strategi Relationship Marketing ini perusahaan 

selayaknya memperhatikan keempat faktor tersebut agar tercipta hubungan yang 

baik dengan pelanggan untuk jangka waktu yang lama. Hubungan dengan 

pelanggan harus didasari dengan adanya keuntungan bagi kedua belah pihak, 

komitmen, kebenaran dan komunikasi yang baik. Dan faktor – faktor tersebut 

akan membawa perusahaan kepada pemahaman akan kebutuhan dan keinginan 

pelanggannya. 

 

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.    Prinsip Prinsip Prinsip Prinsip Relationship MarketingRelationship MarketingRelationship MarketingRelationship Marketing    

Menurut Azis (2001:71), ada lima prinsip yang berkaitan dengan 

penerapan Relationship Marketing, yaitu : 

a) Pemasaran adalah bagaikan perjalanan ke bulan. 
Menjelaskan mengenai perlunya menempatkan pasar sebagai kiblat 
dari pemasaran dan organisasi, dan bagaimana keberhasilan pemasaran 
dapat ditentukan oleh interaksi diantara keduanya. Situasi ini, pasar 
dapat menarik masuk suatu produk dan menempatkannya pada posisi 
yang unggul atau sebaliknya menghancurkan citranya. 

b) Pemasaran adalah penciptaan pasar, bukan Market Sharing. 
Maksudnya hubungan baik dalam jangka panjang dapat memberikan 
peluang pada produk baru yang diciptakan dan diminta oleh 
pelanggan. 

c) Pemasaran adalah masalah proses. 
Maksudnya moral konsep ini menekankan bahwa periklanan dan 
promosi hanyalah merupakan sebagian kecil dari strategi pemasaran. 
Kemudian untuk membangun posisi pasar yang berkelanjutan, 
perusahaan harus membangun hubungan yang kuat dengan pasar dan 
infrastruktur pemasaran. Dengan memberikan pelayanan yang 
memuaskan dan mendengarkan keluhan serta keinginan pelanggan 
mengenai produk perusahaan, maka perusahaan akan dapat 
menciptakan kepuasan pelanggan. 
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d) Pemasaran adalah kualitatif dan bukan kuantitatif. 
Maksudnya dalam situasi pemasaran yang berubah-ubah dimana 
polanya bukan merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dikenali, 
maka penekanan pada penggunaan data masa kini dan masa lampau 
untuk memprediksi perkembangan pemasaran dimasa depan adalah 
relatif tidak cocok. 

e) Pemasaran adalah tugas atau pekerjaan setiap orang. 
Maksudnya tidak hanya bagian pemasaran saja yang melakukan 
pemasaran, melainkan semua orang yang ada di dalam perusahaan 
(bagian operasi, bagian keuangan, dan yang lainnya) terlibat dalam 
kegiatan pemasaran. 
 

 Dari kelima prinsip tersebut, dapat diketahui bahwa dalam melakukan 

kegiatan pemasaran, perusahaan memerlukan interaksi yang kuat dan terjalin baik 

dengan pelanggannya, juga dengan pasar dimana perusahaan itu berada. 

Hubungan antara perusahaan dengan pasar diperlukan, agar perusahaan dapat 

selalu mengikuti kondisi pasar yang selalu berubah. Hubungan dengan pelanggan 

dimaksudkan agar perusahaan dapat memahami dan menanggapi segala 

kebutuhan serta harapan-harapan para pelanggannya. Kegiatan pemasaran 

memerlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam perusahaan, 

terutama atribut perusahaan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, 

sehingga hubungan dengan pelanggan dapat terjalin dengan lebih baik lagi. 

    

2.3.2.3.2.3.2.3.    PelangganPelangganPelangganPelanggan    

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.    Definisi PelangganDefinisi PelangganDefinisi PelangganDefinisi Pelanggan    

Salah satu yang terpenting dalam suatu usaha di bidang pemasaran adalah 

pelanggan. Tanpa adanya pelanggan, maka perusahaan tidak akan dapat menjamin 

kontinuitas usaha yang telah mereka jalankan. Terdapat beberapa pengertian 

pelanggan, Fandy (2005:128) mengatakan bahwa “Pelanggan merupakan orang 

yang selalu membeli barang atau jasa perusahaan”. 
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 Kepuasan pelanggan dapat dipenuhi oleh perusahaan yaitu dengan jalan 

memenuhi keinginan, kebutuhan serta harapan-harapan pelanggan, dengan 

demikian mereka akan menjadi konsumen yang loyal terhadap perusahaan 

sehingga mereka dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. 

Sebagi faktor kunci dalam memahami Relationship Marketing, Kotler (1997:59) 

menunjukkan proses perkembangan pelanggan mulai dari pengujian aspek sampai 

dengan pelanggan tersebut menjadi mitra atau partner  bagi perusahaan. 

    

2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.    Nilai PelangganNilai PelangganNilai PelangganNilai Pelanggan    

Berkembangnya konsep nilai pelanggan merupakan usaha pertama untuk 

secara serius memahami pikiran, kebutuhan, harapan dan perilaku pelanggan. 

Lena (1999:238) membedakan Customers Value menjadi tiga tingkatan : 

a) Expected Value, adalah nilai yang diharapkan pelanggan. Pada tingkatan 
ini perusahaan memberikan barang atau jasa tanpa sesuatu yang dapat 
diingat oleh konsumen dan tidak ada hal-hal istimewa yang 
membedakannya dengan perusahaan pesaing. 

b) Desired Value, merupakan suatu usaha meningkatkan Value Added bagi 
pelanggan tetapi pada dasarnya hal ini tidak diinginkan oleh pelanggan. 
Pada level ini organisasi dapat menentukan cara meningkatkan nilai 
pelanggan yang memungkinkan perubahan perusahaan kearah yang lebih 
baik dan akhirnya perusahaan dapat membangun Customers Bonding. 

c) Unanticipated Value, merupakan tingkatan Customers Value yang 
terakhir. Pada level ini perusahaan menemukan cara menambah nilai diluar 
harapan pelanggan bahkan diluar yang diinginkan oleh pelanggan. 
Tingkatan ini meliputi pelayanan segera atas kebutuhan-kebutuhan 
mendesak, terus menerus berusaha untuk memenuhi cara pemecahan 
masalah-masalah konsumen, memberi pelayanan tambahan tanpa harus 
membayar biaya ekstra atau memberikan segala sesuatu lebih dari apa 
yang dibutuhkan pelanggan. 
 

Customers Value harus mendapat perhatian perusahaan, karena dengan 

memperhatikan Customers Value tersebut, perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan akhirnya perusahaan akan memperoleh loyalitas dari 



 

 

70 

 

pelanggan. Nilai – nilai yang diharapkan pelanggan harus terus dipertahankan, 

dan ditingkatkan untuk menjaga kepuasan pelanggan. 

    

2.4.2.4.2.4.2.4.    Kepuasan PelangganKepuasan PelangganKepuasan PelangganKepuasan Pelanggan    

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.    Definisi Kepuasan PelangganDefinisi Kepuasan PelangganDefinisi Kepuasan PelangganDefinisi Kepuasan Pelanggan    

Kepuasan konsumen adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Sedangkan kepuasan pelanggan sebagai suatu tingkat 

perbedaan atau ketidakcocokan antara kinerja produk yang dirasakan 

dibandingkan dengan kinerja produk yang  diharapkan. 

Menurut Mowen (1995) dalam Fandy (2005:349) kepuasan pelanggan 

adalah sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah perolehan 

(acquisition) dan pemakaiannya. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan 

merupakan penilaian evaluatif purnabeli yang dihasilkan dari seleksi pembelian 

spesifik.  

 Setiap orang melakukan pembelian dengan harapan tertentu mengenai apa 

yang akan dilakukan oleh produk atau jasa bersangkutan ketika digunakan dan 

kepuasan merupakan hasil yang diharapkan. 

 Fandy (2000:145) berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu 

bisnis adalah untuk menciptakan pelanggan yang merasa puas. Terciptanya 

kepuasan pelanggan akan memberikan beberapa manfaat, antara lain hubungan 

antara pelanggan dan perusahaan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik 

bagi pembelian ulang, dan terciptanya loyalitas pelanggan. 

 Kepuasan pelanggan bukan merupakan konsep baru dalam dunia 

pemasaran, karena dalam perkembangannya teori ini mencoba untuk memaparkan 
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bagaimana tingkat kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan setelah menikmati 

barang atau jasa yang telah dibelinya. 

 Pelanggan dapat mengalami beragam tingkat kepuasan secara umum. 

Kalau kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa. Saat 

kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan merasa puas. Kalau kinerja melebihi 

harapan, pelanggan akan merasa lebih puas, senang dan gembira. Kepuasan 

pelanggan dapat dikatakan tercapai apabila antara persepsi dan harapan tidak lagi 

terdapat celah. 

 Menurut Engel, et. al (1995:210), kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan 

outcome (hasil) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan 

pelanggan. 

 Dari beberapa definisi di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah terjadinya perbedaan atau gap antara harapan yang 

diberikan dengan kinerja yang diterima. Pengukuran baru dapat dilakukan apabila 

konsumen telah mendapat barang atau jasa tersebut dan bagaimana rasa (persepsi) 

atas barang atau jasa tersebut. 

 Dalam pelaksanaan pemenuhan kepuasan pelanggan sebagai suatu konsep 

yang abstraktif, perusahaan perlu memahami bagaimana karakter eksternalnya, 

sebagai suatu strategi dalam melakukan pemasaran purna beli yang komprehensif. 

Pelaksanaan pemenuhan harapan dalam bentuk kinerja aktual sebagaimana yang 

diharapkan perusahaan seperti yang telah ditetapkan dalam strategi bisnisnya 
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dapat tercapai, yakni bagaimana dalam memberikan pelayanan kepada konsumen 

dapat memberikan kepuasan secara maksimal. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi pasca konsumsi yang dilakukan konsumen dengan 

membandingkan antara kinerja aktual yang dirasakan dengan harapan konsumen 

atas kinerja jasa. 

 

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.    Faktor Faktor Faktor Faktor –––– Faktor Yang Menentukan Kepuasan Pelanggan Faktor Yang Menentukan Kepuasan Pelanggan Faktor Yang Menentukan Kepuasan Pelanggan Faktor Yang Menentukan Kepuasan Pelanggan    

Faktor – faktor yang menentukan pelanggan merasa puas atau tidak 

terhadap suatu produk yang dikonsumsinya tergantung pada bagaimana hubungan 

antara harapan dan kinerja produk yang diterimanya ketika mengkonsumsi produk 

tersebut. Umumnya, harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan 

tentang apa yang akan diterimanya apabila ia membeli atau mengkonsumsi suatu 

produk. Kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang 

diterima setelah mengkonsumsi suatu produk. Sehubungan dengan hal ini maka 

pelanggan mendasarkan harapannya pada informasi yang mereka terima dari 

penjual, teman dan sumber-sumber lainnya. Kinerja produk baru dapat dirasakan 

setelah terjadi proses pembelian. 

 Pemuasan konsumen harus terus selalu disertai dengan pemantauan 

terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam hal ini tugas manajemen adalah 

mengidentifikasi atribut produk dan dukungan pelayanan yang dianggap penting 

oleh para pembeli pada saat mereka membeli dan menggunakan produk tersebut. 

 Fandy (2000:68-69) menyatakan bahwa faktor-faktor yang digunakan 

konsumen dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa atau dimensi, 
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dimana faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi produk manufaktur 

adalah melalui dimensi – dimensi kualitas atau mutu barang yaitu : 

a) Kinerja (Performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti 
(Core Product) yang dibeli. 

b) Ciri – ciri atau keistimewaan tambahan (Features), yaitu karakteristik 
sekunder atau pelengkap. 

c) Keandalan (Realibility), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 
kerusakan atau gagal dipakai. 

d) Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Specification), yaitu 
sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-
standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

e) Daya tahan (Durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 
dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur tekhnis maupun 
umur ekonomis dari penggunaan produk tersebut. 

f) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan serta 
penanganan keluhan yang memuaskan. 

g)  Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 
h) Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 
 

Menurut Fandy (2005:273) dalam mengevaluasi jasa yang bersifat 

intangible, konsumen umumnya menggunakan beberapa atribut atau faktor 

berikut: 

a) Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 
pegawai, dan sarana komunikasi. 

b) Keandalan (Realibility), yakni kemampuan memberikan pelayanan 
yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

c) Daya tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan para staf dan 
karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 
dengan tanggap. 

d) Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan 
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, 
resiko atau keragu-raguan. 

e) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 
pelanggan. 

 

Mewujudkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan dan 

berkesinambungan merupakan hal yang ingin dilakukan oleh perusahaan. 
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Pelanggan yang dihadapi saat ini berbeda dengan pelanggan pada beberapa 

dasawarsa yang lalu maka perusahaan harus benar-benar jeli melaksanakan 

strategi kebijakan pemasaran yang akan dilakukan. Saat ini pasar berada pada 

suatu tingkat yang dewasa sehingga pelanggan semakin terdidik dan menyadari 

hak-haknya. 

 Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu perusahaan tertentu, faktor-

faktor penentu yang digunakan bisa berupa kombinasi dari faktor penentu 

kepuasan terhadap produk dan jasa. Umumnya yang sering digunakan konsumen 

adalah aspek pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang dibeli. 

    

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.    Strategi Kepuasan PelangganStrategi Kepuasan PelangganStrategi Kepuasan PelangganStrategi Kepuasan Pelanggan    

Pada umumnya program kepuasan pelanggan menyebabkan pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan 

suatu perusahaan. Fandy (2002:160) mengemukakan beberapa strategi yang dapat 

dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu: 

a. Strategi Pemasaran berupa Relationship Marketing 
 Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata 
lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus menerus. 
Strategi Relationship Marketing dapat diimplementasikan dengan 
membuat daftar nama pelanggan, mencakup catatan penting lainnya 
mengenai pelanggan yang oleh perusahaan dianggap perlu dibina 
hubungan jangka panjang. Dengan tersedianya informasi semacam itu, 
maka diharapkan perusahaan dapat memuaskan para pelanggan secara 
lebih baik, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan 
sehingga terjadi pembelian ulang. 

b. Strategi Superior Customer Service 
 Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk menawarkan 

pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing. Hal ini membutuhkan dana 
yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih agar dapat 
tercipta suatu pelayanan superior. Akan tetapi perusahaan akan 
memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik 
tersebut. 
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c. Strategi Unconditional Guarantees 
 Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 
penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan, selain itu 
juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat 
kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. 

d. Strategi Penanganan Keluhan yang Efisien 
  Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi puas. Kecepatan dan ketepatan 
penanganan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya kepercayaan 
pelanggan terhadap perusahaan. Semakin lama keluhan ditangani, maka 
pelanggan akan berfikir bahwa perusahaan tidak mampu memberikan 
kepuasan kepada pelanggan. Semua pihak yang ada di dalam perusahaan 
berhak dan wajib turut campur dalam penanganan keluhan terutama pihak 
manajemen puncak. 

e. Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan 
 Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran 

kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan 
dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, dan public relations 
kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan 
untuk memuaskan pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, 
dan memberikan empowerment yang lebih besar kepada para karyawan 
dalam melaksanakan tugasnya. 

f. Menerapkan Quality Function Development (QFD) 
  Yaitu praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap 

kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan 
pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Dengan demikian, 
QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan 
pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, 
dan memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas maksimum. 

 
 
 

2.5.2.5.2.5.2.5.    Hubungan AntaraHubungan AntaraHubungan AntaraHubungan Antara    Relationship MarketingRelationship MarketingRelationship MarketingRelationship Marketing d d d dan an an an Kepuasan Nasabah Kepuasan Nasabah Kepuasan Nasabah Kepuasan Nasabah 

PeminjamPeminjamPeminjamPeminjam    

Relationship Marketing adalah suatu praktek membangun hubungan 

jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci, seperti pelanggan, 

pemasok serta penyalur. Guna mempertahankan preferensi dan bisnis jangka 

panjang (Kotler,1997:11). Melalui Relationship Marketing, perusahaan dapat 

memberikan nilai lebih pada pelanggan, menciptakan kepuasan pelanggan dengan 
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memahami keinginan serta kebutuhan mereka, dan dapat mengadakan usaha- 

usaha untuk lebih mengenal pelanggan dengan baik. 

 Menurut Robinette (2000:125) terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

dalam membangun dan mengembangkan Relationship Marketing. Keempat faktor 

tersebut antara lain : Mutual Benefit (kentungan bersama), Commitment 

(komitmen), Communication (komunikasi) dan Authenticity (kebenaran).  

Menurut Engel, et. al (1995:210), kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan 

outcome (hasil) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan 

pelanggan. 

Kepuasan tidak hanya timbul saat pelanggan melakukan pembelian 

barang/jasa dan merasakan manfaat dari barang/jasa yang dibelinya, namun juga 

melihat manfaat lain berupa layanan yang diberikan pihak produsen untuk 

memberikan layanan purnabeli. Layanan purnabeli dimaksudkan agar antara 

pelanggan dan perusahaan memiliki ikatan ekonomis dan sosial yang kuat, 

sehingga akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. 

Kepuasan pelanggan juga akan tercipta dari penerapan Relationship 

Marketing ini selain adanya keuntungan bersama, yaitu dengan melihat 

pelaksanaan komitmen perusahaan pada pelanggan, komunikasi yang terjalin 

antara pelanggan dan perusahaan, serta kemampuan perusahaan untuk 

menanggapi kebutuhan ataupun keluhan (complain) dari pelanggan dengan 

sungguh – sungguh. Dengan penerapan Relationship Marketing ini, pelanggan 

akan merasa puas karena kepuasannya tidak hanya berhenti setelah membeli 
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barang, namun berlanjut pada hubungan jangka panjang yang lebih 

menguntungkan, sehingga mampu memberi kepuasan tersendiri bagi pelanggan. 

 Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi variabel dalam konsep 

Relationship Marketing dalam penelitian ini adalah : keuntungan bersama (X1), 

komitmen (X2), komunikasi (X3) dan kebenaran (X4).  

 Relationship Marketing digunakan untuk membangun hubungan jangka 

panjang dengan nasabah peminjam, dengan cara menjaga serta meningkatkan 

kepuasan nasabah. Kepuasan Nasabah Peminjam (Y) tersebut pada akhirnya akan 

mempengaruhi keyakinan nasabah untuk tetap mempercayai bank yang 

bersangkutan, sehingga konsep Relationship Marketing yang digunakan oleh 

perusahaan mampu mempertahankan nasabah dengan memberikan kepuasan 

kepada para nasabahnya, terutama nasabah peminjam. 

    

2.6.2.6.2.6.2.6.    Kerangka HipotesKerangka HipotesKerangka HipotesKerangka Hipotesisisisis    

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat 

(dependent)  dan variabel bebas (independent). 

a. Variabel terikat (Y) 

Merupakan variabel yang tergantung pada variabel lain. Dalam 

penelitian ini variabel terikat (dependent) adalah kepuasan nasabah 

peminjam. 

b. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas (independent) yaitu variabel Relationship Marketing 

yang terdiri dari keuntungan bersama, komitmen, komunikasi dan 
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kebenaran merupakan variabel yang mempengaruhi variabel kepuasan 

nasabah peminjam (Y). 

Gambar 2.2Gambar 2.2Gambar 2.2Gambar 2.2....    
KerangkaKerangkaKerangkaKerangka Hipotesis Hipotesis Hipotesis Hipotesis    

 

Keterangan: 

                               : pengaruh secara simultan 

                               : pengaruh secara parsial 

Dari kerangka hipotesis di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

1. Terdapat empat dimensi Relationship Marketing, yaitu dimensi keuntungan 

bersama, dimensi komitmen, dimensi komunikasi, dan dimensi kebenaran.  

2. Masing-masing dimensi Relationship Marketing mempunyai pengaruh yang 

signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan nasabah 

peminjam.  

3. Diantara empat dimensi tersebut terdapat dimensi yang berpengaruh paling 

dominan terhadap kepuasan nasabah peminjam. 

 

 

 

 

Keuntungan Bersama (X1) 
Komitmen     (X2) 
Komunikasi  (X3) 

Kebenaran     (X4) 

Kepuasan 
Nasabah  

Peminjam (Y) 

Dimensi Relationship 
Marketing (X) 
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2.7.2.7.2.7.2.7.    HipotesisHipotesisHipotesisHipotesis    

    Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2002 : 39). Rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dengan demikian hipotesis merupakan dugaan 

sementara mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang 

kebenarannya perlu dibuktikan. 

 Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan telaah teori yang telah 

dijelaskan serta penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah Relationship Marketing memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan nasabah peminjam yang akan dinyatakan dalam rumusan 

hipotesis sebagai berikut: 

1.  Diduga Relationship Marketing (keuntungan bersama (X1), komitmen 

(X2), komunikasi (X3) dan kebenaran (X4)) berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap kepuasan nasabah peminjam (Y) Bank Jatim Cabang 

Batu. 

2.  Diduga Relationship Marketing (keuntungan bersama (X1), komitmen 

(X2), komunikasi (X3) dan kebenaran (X4)) berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan nasabah peminjam (Y) Bank Jatim Cabang 

Batu. 

3. Diduga diantara variabel-variabel Relationship Marketing yang 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah peminjam adalah 

variabel komunikasi (X3). 
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BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III    

METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN  

 

3.1.3.1.3.1.3.1.    Jenis PenelitianJenis PenelitianJenis PenelitianJenis Penelitian    

  Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (2006:3) penelitian survei 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat dalam pengumpulan data yang pokok. Salah satu kegunaan 

penelitian survai adalah untuk penjelasan (Explanatory Research) (Singarimbun 

dan Sofian Effendi, 2006:4). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Explanatory Research 

(penelitian penjelasan) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. 

  Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel, yaitu 

variabel Relationship Marketing (X) dengan variabel kepuasan nasabah peminjam 

(Y), maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Eksplanatori 

(Explanatory Research). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari 

suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 

pokok untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesa. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2.    Lokasi PenelitianLokasi PenelitianLokasi PenelitianLokasi Penelitian    

Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan PT. Bank Jatim Cabang Batu, 

beralamat di JL. Diponegoro 18 Batu, Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan tujuan 

utama penelitian yaitu menganalisis pengaruh Relationship Marketing terhadap 

kepuasan nasabah peminjam pada Bank Jatim Cabang Batu.  
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3.3.3.3.3.3.3.3.    Objek PenelitianObjek PenelitianObjek PenelitianObjek Penelitian    

Penelitian yang dilakukan ini perlu dibatasi pembahasannya, sehingga 

hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sesuai dengan judul penelitian ”Pengaruh Relationship Marketing Pengaruh Relationship Marketing Pengaruh Relationship Marketing Pengaruh Relationship Marketing 

Terhadap Kepuasan Terhadap Kepuasan Terhadap Kepuasan Terhadap Kepuasan NasabahNasabahNasabahNasabah Peminjam (Studi Peminjam (Studi Peminjam (Studi Peminjam (Studi pada ” pada ” pada ” pada ”PT. PT. PT. PT. Bank Jatim Cabang Bank Jatim Cabang Bank Jatim Cabang Bank Jatim Cabang 

Kota Kota Kota Kota Batu”)”Batu”)”Batu”)”Batu”)”, maka objek penelitian dibatasi pada kegiatan pemasaran dengan 

penekanan pada pelaksanaan konsep Relationship Marketing yang dilakukan oleh 

Bank Jatim Cabang Batu yang mempengaruhi kepuasan nasabah peminjam. 

    

3.4.3.4.3.4.3.4.    Jenis dan Jenis dan Jenis dan Jenis dan Sumber DataSumber DataSumber DataSumber Data    

Jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Kualitatif  

Merupakan hasil jawaban yang bersifat opini (Anto, 2000:17). 

2. Data Kuantitatif 

Merupakan pengukuran yang dapat dinyatakan dalam angka-angka hasil 

observasi (Anto, 2000:17). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis data pada penelitian ini berupa 

data kuantitatif karena data yang diperoleh dapat dinyatakan dalam angka-angka, 

yaitu berupa jawaban kuesioner yang dinyatakan dengan skala likert. 

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam 

penentuan metode pengumpulan data. Sumber data dibagi menjadi dua (Nur 

Indriartoro dan Bambang Supomo, 2002:146), yaitu:  

a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Dalam hal ini data Primer 
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diperoleh dari responden yang berasal dari kuesioner yang disebarkan 

pada para responden (nasabah peminjam Bank Jatim Cabang Batu) 

serta observasi dan wawancara dengan Bagian Pemasaran Bank Jatim 

Cabang Batu.  

b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip-

arsip dari pihak Bank Jatim Cabang Batu. 

 

3.5.3.5.3.5.3.5.    Populasi dan SampelPopulasi dan SampelPopulasi dan SampelPopulasi dan Sampel    

Dalam suatu penelitian tentunya tidak terlepas dari obyek sasaran 

penelitian yang biasa disebut populasi. Singarimbun dan Sofian Effendi 

(2006:152) mengemukakan bahwa populasi atau universe adalah jumlah 

keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi (population) 

yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo,2002:155).  

Populasi merupakan himpunan (yang lengkap atau sempurna) dari semua 

unit observasi yang mungkin. Istilah lengkap atau sempurna mempunyai 

pengertian bahwa definisi populasi suatu studi harus dinyatakan sedemikian rupa 

sehingga tidak menimbulkan salah pengertian.  

Kenyataannya peneliti tidak selalu dapat meneliti setiap individu yang 

terdapat di dalam populasi dikarenakan antara lain populasi tersebut berisikan 

anggota yang sangat banyak. Populasi dibedakan menjadi dua (Sudjana, 1996:10), 

yaitu: 
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1. Populasi Tidak Terhingga  

Terdapat ketidak terbatasan banyaknya jumlah anggota atau individu. 

Tidak terbatasnya jumlah anggota, maka sensus tidak mungkin dilakukan 

terhadap polulasi. 

2. Populasi Terhingga 

Merupakan populasi yang tidak tak terhingga, yang didalamnya terdapat 

individu yang dapat dihitung jumlahnya. 

Populasi penelitian ini adalah nasabah peminjam Bank Jatim Cabang Batu, 

meliputi seluruh nasabah yang menggunakan produk-produk kredit yang 

ditawarkan Bank Jatim. Nasabah peminjam dapat diketahui jumlahnya, maka 

populasinya dikatakan populasi yang terhingga. Populasi nasabah peminjam Bank 

Jatim Cabang Batu mulai dari tahun 2002 hingga akhir Desember 2008 tercatat 

sebanyak 5.064 peminjam. 

Banyaknya jumlah populasi menjadi kendala bagi peneliti dikarenakan 

adanya keterbatasan biaya, waktu, maupun tidak dapat ditemuinya setiap individu 

yang ada dalam populasi, sehingga penelitian biasanya dilakukan secara sampling. 

Menurut Sudjana (1996:10) sampel merupakan sebagian dari total jumlah 

populasi, dapat dipertanggungjawakan dan dapat mewakili populasi tersebut. 

Ada 2 metode yang digunakan untuk mendapatkan sampel (Nur 

Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:120), yaitu dengan: 

1. Probability Sampling Methods 

Merupakan metode pemilihan sampel secara acak. Metode ini 

menggunakan konsep bahwa setiap elemen populasi mempunyai 
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probabilitas yang sama untuk terpilih sebagai sampel (Nur Indriantoro 

dan Bambang Supomo, 2002:122). 

2. Non-Probability Sampling Methods 

Metode ini disebut juga sebagai metode pemilihan sampel secara tidak 

acak. Pada metode ini elemen-elemen populasi tidak mempunyai 

kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 

Metode penentuan sampel adalah dengan menggunakan Non-Probability 

Sampling Methods dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling, disebut juga judgement sampling, yaitu tipe pemilihan sampel secara 

acak yang diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, umumnya 

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Nur Indriantoro dan Bambang 

Supomo,1999:117). 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian dari total nasabah 

peminjam Bank Jatim Cabang Batu, yang tercatat dari tahun 2002 hingga akhir 

Desember 2008 yang berjumlah 5.064 orang. Sampel yang akan diambil berasal 

dari populasi terhingga, maka untuk menghitung sampel dapat dihitung dengan 

menggunakan pendekatan Slovin sebagai berikut : 

        N 
    n = 
     1 + Ne2 

 Keterangan : 

  n =  Ukuran sampel 

  N =  Ukuran populasi 

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir atau 

diinginkan, dalam penelitian ini sebesar 10% 
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 Berdasarkan persamaan di atas diperoleh sample sebesar: 

        
       5.064 

    n = 
     1 + 5.064(10%)

2 

       =  98,064 

 Dari perhitungan sampel diatas, maka jumlah sampel dibulatkan menjadi 

100 orang.  

 

3.6.3.6.3.6.3.6.    Tekhnik Pengumpulan DataTekhnik Pengumpulan DataTekhnik Pengumpulan DataTekhnik Pengumpulan Data    

Menurut Nur Indriartoro dan Bambang Supomo (2002:146) data primer 

adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Metode pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan 2 metode 

(Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, 2002:152-158), yaitu: 

1. Metode Survei 

Merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan 

pertanyaan lisan dan tertulis. Ada dua tekhnik pengumpulan data dalam 

metode survei, yaitu: 

a. Teknik  Wawancara, yaitu suatu teknik untuk memperoleh data yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.  

b. Teknik Kuisioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan secara tertulis terhadap responden yang pada 

kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti.  

2. Metode Observasi 

Merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek 

(benda), atau kejadian sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 



 

 

86 

 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Metode Observasi 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Observasi Langsung, yaitu tipe observasi yang langsung dilakukan 

oleh peneliti terutama untuk subyek atau obyek penelitian yang sulit 

diprediksi. 

b. Observasi Mekanik merupakan tekhnik observasi yang dilakukan 

dengan bantuan peralatan mekanik, antara lain kamera, foto, video, 

dan mesin penghitung yang biasanya diterapkan pada penelitian 

terhadap perilaku yang bersifat rutin, berulang-ulang, dan telah 

terprogram sebelumnya. 

Pada penelitian ini data diperoleh dari nasabah peminjam secara langsung, 

maka dalam penelitian ini digunakan metode survei dengan tekhnik kuesioner 

yang mendapatkan jawaban langsung dari hasil jawaban penyebaran kuesioner 

pada nasabah peminjam. 

 

3.7.3.7.3.7.3.7.    Identifikasi dan Identifikasi dan Identifikasi dan Identifikasi dan Definisi OpeDefinisi OpeDefinisi OpeDefinisi Operrrrasional Variabel Penelitian asional Variabel Penelitian asional Variabel Penelitian asional Variabel Penelitian     

Variabel Penelitian merupakan suatu sub-sub variabel dari sekelompok 

obyek yang diteliti, dimana variabel mempunyai variasi antar satu dengan yang 

lainnya dalam kelompok tersebut. Adapun jenis dari variabel penelitian dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Variabel Bebas (Independent Variable)  

Adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti, yang 

keragamannya sebagai akibat dari campur tangan peneliti atau merupakan 

suatu kondisi yang ingin diselidiki, diteliti, atau dikaji dan mempengaruhi 
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variabel tergantung (Suharsimi, 2006:119). Dalam hal ini yang menjadi 

variabel bebas adalah konsep Relationship Marketing. Relationship 

Marketing diartikan sebagai segala aktifitas pemasaran yang secara 

langsung mengedepankan usaha untuk memantapkan, mengembangkan 

dan memelihara pertukaran hubungan jangka panjang yang saling 

menguntungkan dengan konsumen. Dalam konsep Relationship Marketing 

terdapat empat variabel Robinette (2000:125), yaitu : 

1) Keuntungan Bersama/Mutual Benefit (X1) 

Pihak perusahaan dan pelanggan harus sama – sama diuntungkan. 

Sedapat mungkin menumbuhkan ”Win-win Situation” yang 

manfaatnya tidak hanya dirasakan satu orang saja, namun juga 

dapat dirasakan oleh orang lain. Pelanggan merasa puas dan senang 

dengan produk dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, 

sedangkan perusahaan mendapatkan keuntungan dengan adanya 

transaksi tersebut.  

Adapun indikator dari variabel Keuntungan Bersama adalah 

sebagai berikut: 

   1.1.   Kenyamanan Bertransksi  

   1.2.   Keuntungan Nasabah   

2) Komitmen (X2) 

yaitu sebagai suatu keyakinan yang diungkapkan baik secara 

eksplisit maupun implisit dari kontinyuitas pertukaran hubungan 

dengan mitranya. 
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Adapun indikator dari variabel Komitmen adalah sebagai berikut: 

2.1.  Kualitas Pelayanan   

2.2.  Kualitas Produk   

3) Komunikasi (X3) 

yaitu sarana yang sangat berperan bagi kelangsungan hubungan 

antara perusahaan dengan konsumen untuk keuntungan bersama 

dalam jangka panjang. Kedua belah pihak dalam harus merasa 

mereka dapat saling mengekpresikan keinginan dan merasa bahwa 

mereka dapat saling mendengar dan saling mengerti.  

Adapun indikator dari variabel Komunikasi adalah sebagai berikut: 

3.1.   Hubungan Komunikasi   

4) Kebenaran/Authencity (X4) 

yaitu Perusahaan harus menanggapi kebutuhan ataupun keluhan 

(complain) dari pelanggan dengan sungguh – sungguh. Dalam 

menjalin hubungan dengan pelanggan harus berdasarkan 

kebenaran, kejujuran, sehingga akan mempercepat perkembangan 

dari hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. 

Adapun indikator dari variabel Kebenaran adalah sebagai berikut: 

4.1.   Tanggapan Terhadap Keluhan  

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian penulis, yang 

keragamannya ditentukan, tergantung, atau dipengaruhi oleh variabel lainnya 

(Suharsimi Arikunto, 2006:119). Dalam hal ini, yang menjadi variabel terikat 

adalah variabel kepuasan nasabah peminjam (Y). 
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Tabel 3.1.Tabel 3.1.Tabel 3.1.Tabel 3.1.    
Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian     

KONSEPKONSEPKONSEPKONSEP DEFINISI KONSEPDEFINISI KONSEPDEFINISI KONSEPDEFINISI KONSEP VARIABELVARIABELVARIABELVARIABEL INDIKATORINDIKATORINDIKATORINDIKATOR ITEMITEMITEMITEM 
Keuntungan Bersama 
(X1) 

Kenyamanan Bertransaksi  
 
 
 
Keuntungan Nasabah  

• Prosedur transaksi yang mudah (X1.1) 
 
• Fasilitas ruang tunggu yang nyaman (X1.2) 
 
• Nasabah merasa diuntungkan dengan bunga kredit yang kecil 
(X1.3) 
 
• Keuntungan dalam kemudahan dan kecepatan pengurusan 
pengajuan kredit( X1.4) 
 
• Nasabah merasa diuntungkan dengan sistem sales call kredit 
yang dilaksanakan (X1.5) 
 

Komitmen (X2) Kualitas Pelayanan  
 
 
 
 
 
Kualitas Produk  

 

• SDM yang memadai, profesional, dan cekatan (X2.1) 
 
• Karyawan ramah dalam melayani nasabah (X2.2) 
 
• Bank menjamin keamanan transaksi (X2.3) 
 
• Produk kredit yang ditawarkan beragam sesuai kebutuhan 
nasabah (X2.4) 
 
• Kemudahan pengajuan kredit sesuai dengan promosinya (X2.5) 
 

Relationship 
Marketing (X) 

 
 

Relationship marketing 
adalah pengenalan setiap 
pelanggan secara lebih 
dekat dengan 
menciptakan komunikasi 
dua arah dengan 
mengelola suatu 
hubungan yang saling 
menguntungkan antara 
pelanggan dan 

perusahaan. (Chan, 

2003:6). 

Komunikasi (X3) Hubungan Komunikasi  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tersedia fasilitas Call Center/Customer Service (X3.1) 
 
• Nasabah dapat menyampaikan keluhan mengenai pengajuan 
kreditnya (X3.2) 
 
• Nasabah dapat berkonsultasi dengan karyawan sebelum 
mengajukan kredit (X3.3) 
 
• Karyawan memberikan segala informasi yang dibutuhkan 
nasabah mengenai produk kredit Bank Jatim (X3.4) 
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KONSEPKONSEPKONSEPKONSEP DEFINISI KONSEPDEFINISI KONSEPDEFINISI KONSEPDEFINISI KONSEP VARIABELVARIABELVARIABELVARIABEL INDIKATORINDIKATORINDIKATORINDIKATOR ITEMITEMITEMITEM    

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kebenaran (X4) Tanggapan Terhadap Keluhan 

 
• Sungguh-sungguh dalam melayani nasabah (X4.1) 
 
• Sungguh-sungguh dalam menangani keluhan 
nasabah (X4.2) 
 
• Cepat dalam menangani masalah dan keluhan 
nasabah (X4.3) 
 
• Jujur dalam memberikan informasi pada nasabah 
(X4.4) 
 

Kepuasan 
pelanggan (Y) 

Kepuasan pelanggan 
merupakan evaluasi purna 
beli dimana alternatif 
yang dipilih sekurang-
kurangnya memberikan 
outcome (hasil) sama atau 
melampaui harapan 
pelanggan, sedangkan 
ketidakpuasan timbul 
apabila hasil yang 
diperoleh tidak memenuhi 
harapan pelanggan 
(Engel,1995:210). 

  • Terpenuhinya segala kebutuhan yang berkaitan 
dengan pelayanan (Y1) 
 
• Nasabah merasa puas dengan perlakuan pihak 
Bank (Y2) 
 
• Bank Jatim memperhatikan dan menanggapi 
keluhan nasabah (Y3) 
 
• Nasabah percaya dan yakin pada Bank Jatim (Y4) 

Sumber: Data primer diolah 
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3. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Dalam penelitian konsep harus dihubungkan dengan realita, dan untuk itu 

harus dilakukan dengan cara memberikan angka pada objek atau kejadian yang 

sedang diamati menurut aturan tertentu (Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi,2006:95). Dapat dikatakan bahwa pengukuran bertujuan untuk 

mendapatkan deskripsi yang tepat dari konsep-konsep yang telah diberikan. 

  Skala yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan 

menggunakan ukuran interval. Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi 

(2006:103) ukuran interval merupakan ukuran untuk mengurutkan subjek atau 

objek penelitian berdasarkan atribut. Istijanto (2006:81) mengemukakan bahwa 

skala Likert adalah mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden 

terhadap serangkaian pertanyaan yang mengukur suatu obyek. Skala ini 

digunakan dalam riset yang menggunakan metode survai dan dapat dikategorikan 

sebagai skala interval.  

  Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2006: 111) cara 

pengukuran skala Likert adalah dengan menghadapkan seseorang responden 

dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban 

”sangat tidak setuju”, ”tidak setuju”’ ragu-ragu”, ”setuju”, dan sangat setuju”. 

Jawaban-jawaban ini diberi skor 1 sampai 5, yaitu: 

 a. Jawaban sangat setuju diberi nilai 5 

 b. Jawaban setuju diberi nilai 4 

 c. Jawaban cukup setuju diberi nilai 3 

 d. Jawaban tidak setuju diberi nilai 2 

 e. Jawaban sangat tidak setuju diberi nilai  
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3.8.3.8.3.8.3.8.    Uji Uji Uji Uji Instrumen PenelitianInstrumen PenelitianInstrumen PenelitianInstrumen Penelitian    

3.8.1.3.8.1.3.8.1.3.8.1.    Uji Validitas Uji Validitas Uji Validitas Uji Validitas     

Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (2006:122) validitas adalah 

sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian 

validitas untuk tiap tahap butir pertanyaan dalam kuesioner digunakan analisis 

item dengan skor totalnya dengan rumus korelasi product moment pearson dalam 

Singarimbun dan Sofian Effendi (1995) sebagai berikut:  

  rxy  = 

( ) ( )∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
2222 yyXnxxn

yxxyn
 

Keterangan : 

r : Koefisien relasi  

n : Banyaknya responden  

x : Skor Butir Pernyataan 

y : Skor Total Pernyataan 

  Jika dalam perhitungan ditemukan pertanyaan yang tidak valid/tidak 

signifikan kemungkinan dapat disebabkan pernyataan tersebut kurang susunan 

kata-katanya sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu juga 

dapat dilihat melalui cara mengkorelasi antara skor butir (X) dengan skor total 

(Y). Bila korelasi tiap butir instrumen tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas 

maka tiap butir instrumen tersebut merupakan construct yang kuat. Sebaliknya 

bila korelasi tiap butir instrumen besarnya di bawah 0,3, maka butir instrumen 

tersebut tidak valid (Masrun dalam Sugiyono, 2002:106). 
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3.8.2.3.8.2.3.8.2.3.8.2.    Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas     

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Instrumen yang baik tidak akan tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga, sehingga berapa kalipun diambil, hasilnya akan tetap sama. Untuk 

menguji digunakan Cronbach’s Alpha dengan rumus (Suharsimi, 2006): 

r11  = 













−








−

∑
2

1

2

1
1 σ

σ b

k

k
 

Keterangan  : 

r 11    : realibilitas instrumen   

k  : banyaknya butir pernyataan  atau banyaknya soal  

2

bσ   : jumlah varians butir  

2

1σ   : varian total  

Pengujian instrument dikatakan reliable bila koefisien keandalannya 

(Cronbach’s Alpha) lebih besar dari 0,6 (Maholtra, 2005:310).  

 

3.9.3.9.3.9.3.9.    Uji Asumsi KlasikUji Asumsi KlasikUji Asumsi KlasikUji Asumsi Klasik    

  Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan 

pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan 
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asumsi klasik, yaitu: Berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak ada 

heteroskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi. 

 

3.9.13.9.13.9.13.9.1    Uji NormalitasUji NormalitasUji NormalitasUji Normalitas    

  Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal apa tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik), pada 

sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

Dasar pengambilan keputusan menurut Imam (2001:79) yaitu: 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.9.23.9.23.9.23.9.2    Uji Uji Uji Uji MultikoleniaritasMultikoleniaritasMultikoleniaritasMultikoleniaritas    

  Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala 

multikolinearitas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) atau faktor 

pertambahan ragam. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi 



 

 

49 

 

multikolinearitas. Dan sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas (Aliman, 2000:27). 

 

3.9.33.9.33.9.33.9.3    Uji Uji Uji Uji HeteroskedastisitasHeteroskedastisitasHeteroskedastisitasHeteroskedastisitas    

  Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi berganda 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Pada model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. 

  Model regresi yang bebas heteroskedastisitas dapat dilihat melalui charts 

scatterplot. Apabila titik-titik yang terdapat dalam charts tersebut membentuk pola 

titik-titik yang teratur seperti gelombang, melebar kemudian menyempit berarti 

terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila terdapat pola yang tidak jelas atau acak 

menyebar diatas dan diatas di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. (Imam, 2001:70-71). 

 

3.10.3.10.3.10.3.10.    Analisis Data Analisis Data Analisis Data Analisis Data     

Analisis Liner BergandaAnalisis Liner BergandaAnalisis Liner BergandaAnalisis Liner Berganda    

  Analisis linier berganda merupakan model statistik yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun rumus persamaan regresi linier berganda yang dipergunakan menurut 

Anto (1994:325) adalah:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ℮ 

 

 

 



 

 

50 

 

Dimana: 

  Y  = Kepuasan Nasabah Peminjam 

        a      ====    Konstanta  

        b   ==== Koefisien regresi 

  X1 = Variabel Keuntungan bersama 

  X2    =  Variabel Komitmen 

  X3 = Variabel Komunikasi 

  X4 = Variabel Kebenaran 

  ℮   = Error Term 

    

3.11.3.11.3.11.3.11.    Uji HipotesisUji HipotesisUji HipotesisUji Hipotesis    

3.11.1.3.11.1.3.11.1.3.11.1.    Uji Uji Uji Uji Hipotesis 1 (Uji Hipotesis 1 (Uji Hipotesis 1 (Uji Hipotesis 1 (Uji FFFF))))    

  Yaitu pengujian regresi secara simultan/serentak antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Uji F dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau untuk menguji tingkat keberartian hubungan seluruh koefisien regresi 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah – langkah dalam uji F:    

1) Merumuskan hipotesis  

  Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

  H0 = 0,, 321 =βββ  

  Artinya variabel-variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

  H1 = 0,, 321 ≠βββ   
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  Artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, paling tidak salah satu dari variabel independen tersebut. 

2) Menentukan tingkat signifikansi (α) = 5% dan degree of freedom (df) 

sebesar k-1 bagi pembilangnya dan n-k bagi penyebutnya (di mana n = 

jumlah observasi dan k = variabel penjelasan). 

3) Menghitung Fhitung dengan rumus: 

  

)(

)1(

)1(
2

2

hitung

kn

R

k

R

F

−

−

−
=  (Gujarati,1997: 120) 

      Di mana  R2 : Koefisien determinasi majemuk 

k   : Banyaknya parameter total yang diperkirakan termasuk 

       unsur intercept/konstanta 

   n  : Banyaknya observasi  

4) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika Fhitung < Ftabel : H0 diterima. 

b. Jika Fhitung > Ftabel : H0 ditolak 

  Atau Probabilitas signifikansi > 0,05 : H0 diterima 

 Probabilitas signifikansi < 0,05 : H1 diterima 

  H0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen. H0 tidak 

ditolak berarti variabel independen secara nyata tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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3.11.2.3.11.2.3.11.2.3.11.2.    UjiUjiUjiUji Hipotesis 2 (Uji Hipotesis 2 (Uji Hipotesis 2 (Uji Hipotesis 2 (Uji----tttt))))    

  Yaitu pengujian regresi secara parsial/terpisah antar masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan untuk melihat kuat 

tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen (secara parsial). Langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis    

 Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

 H0 : 1β = 0 

 Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

 variabel dependen. 

 H1 : 1β ≠ 0 

 Artinya variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

2) Menentukan tingkat signifikansi (level of significance), α = 5%    

3) Menghitung thitung dengan rumus:    

thitung  =  
)( i

ii

Se β
ββ
)

)
−

 (Gujarati,1997: 78) 

Di mana Se( iβ
)

): Kesalahan standar yang ditaksir 

  iβ
)

 : Penaksir dari koefisien populasi 

4) Membandingkan thitung dengan ttabel    

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah: 

a. Jika t hitung > ttabel : H0 ditolak    

b. Jika t hitung < ttabel : H0 diterima    
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 Atau  probabilitas signifikansi > 0,05 : H0 diterima 

 probabilitas signifikansi < 0,05 : H1 diterima 

 H0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen. H0 

tidak ditolak berarti variabel independen yang diuji secara nyata tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.11.3.3.11.3.3.11.3.3.11.3.    Uji Hipotesis 3 (Uji Variabel Bebas Dominan)Uji Hipotesis 3 (Uji Variabel Bebas Dominan)Uji Hipotesis 3 (Uji Variabel Bebas Dominan)Uji Hipotesis 3 (Uji Variabel Bebas Dominan)    

  Untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) 

dalam mempengaruhi nilai dependen variabel dalam suatu model regresi linear, 

maka gunakanlah koefisien Beta (Beta Coefficient) yang telah distandardisasikan  

atau lebih dikenal dengan istilah Standardized Beta Coefficient (Sritua 

Arief,1993:12). 
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BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV    

HASIL DAN PEMBAHASANHASIL DAN PEMBAHASANHASIL DAN PEMBAHASANHASIL DAN PEMBAHASAN    

    

4.14.14.14.1    Gambaran Umum PerusahaanGambaran Umum PerusahaanGambaran Umum PerusahaanGambaran Umum Perusahaan    

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) yang 

sekarang dikenal dengan sebutan Bank Jatim berdiri pada tanggal 17 

Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris 

Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi 

dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961. 

 Selanjutnya berdasarkan pada UU No. 13 tahun 1962 tentang 

Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah serta Undang-Undang No. 14 

tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1976 dilakukan 

penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Timur No. 2 Tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976 yang menyangkut Status 

Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka 

pada tahun 1990 Bank Pemerintah Daerah Jawa Timur meningkatkan 

statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan 

dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 

Agustus 1990.  

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Daerah No.9 Tahun 1992 tanggal 28 

Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
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Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah 

Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diizinkannya Modal Saham dari 

Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi 

maksimal 30%. 

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi 

tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), tahun buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan 

Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah 

(PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum 

Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 

telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1999 tentang 

perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari 

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari 

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H. 

Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8227.HT.01.01.Th.99 

tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 3008/1999, selanjutnya secara resmi menjadi PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.  
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4.1.14.1.14.1.14.1.1    Visi dan MisiVisi dan MisiVisi dan MisiVisi dan Misi    

Dalam pengelolaan aktivitas suatu organisasi diperlukan suatu 

konsep misi dan visi  agar seluruh kegiatan yang dilakukan dapat terfokus 

pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai.  

Visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, 

sesuatu yang kita ciptakan yang belum pernah ada sebelumnya, suatu 

keadaan yang akan kita wujudkan yang belum pernah dialami oleh 

organisasi sebelumnya sekaligus sebagai tantangan tentang masa depan 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Misi 

merupakan pernyataan atau rumusan umum yang luas dan bersifat tahan 

lama tentang keinginan atau maksud perusahaan. 

Bank Jatim selaku organisasi berbadan hukum tentu juga memiliki 

visi dan misi yang dipaparkan berikut ini: 

VISIVISIVISIVISI    

Sebagai perusahaan perbankan yang sehat, berkembang secara 

wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang 

profesional. 

MISIMISIMISIMISI    

Sebagai bank yang mendorong pertumbuhan perekonomian daerah 

serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah dan memperoleh 

laba yang optimal. 
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4.1.24.1.24.1.24.1.2    Motto dan SloganMotto dan SloganMotto dan SloganMotto dan Slogan    

MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO    

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perbankan saat 

ini dan akan datang serta persaingan global, Bank Jatim memiliki motto 

AMAN TERPERCAYA artinya Bank Jatim memiliki kemampuan 

melaksanakan tugas yang diamanahkan masyarakat dengan penuh 

tanggung jawab. 

SLOGANSLOGANSLOGANSLOGAN    

“Bank Jatim Banknya Masyarakat Jawa Timur” artinya Bank Jatim 

mempunyai niatan untuk mensejahterakan para pemilik, nasabah, seluruh 

karyawan, dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya dengan disertai 

tanggung jawab, dedikasi, integritas, profesionalisme yang tinggi dari 

masing-masing personil. 

    

4.1.34.1.34.1.34.1.3    Makna LogoMakna LogoMakna LogoMakna Logo    

TUGU PAHLAWANTUGU PAHLAWANTUGU PAHLAWANTUGU PAHLAWAN    

Tugu pahlawan adalah salah satu citra visual daerah Jawa Timur 

dan merupakan monumen nasional yang kita ketahui adalah tugu 

kebanggaan masyarakat Jawa Timur karena tugu pahlawan sudah menjadi 

identik dengan kota Surabaya maka hal ini menjadi alasan utama dalam 

penciptaan LOGO BANK JATIM. 

Tugu Pahlawan digambarkan dengan garis-garis perspektif 

sebanyak lima buah. Garis perspektif melambangkan pandangan dan cita-

cita ke masa depan. Jumlah lima garis sebanyak lima buah melambangkan 



 

 

58 

 

Pancasila, yang senantiasa menjadi landasan cita-cita pembangunan Bank 

Jatim. 

LINGKARANLINGKARANLINGKARANLINGKARAN    

Melambangkan keutuhan, kesatuan, dan tekad yang kuat. Bentuk 

lingkaran juga diartikan sebagai suatu wadah usaha perbankan yang 

dinamis. 

WARNA MERAHWARNA MERAHWARNA MERAHWARNA MERAH    

Warna merah melambangkan keberanian hidup serta kekuatan (power). 

MAKNA ”AMAN TERPERCAYA”MAKNA ”AMAN TERPERCAYA”MAKNA ”AMAN TERPERCAYA”MAKNA ”AMAN TERPERCAYA”    

Bank Jatim menjamin keamanan dana maupun kepentingan pihak 

lain yang diamanahkan kepada Bank Jatim dan mampu melaksanakan 

tugas dengan penuh tanggung jawab. 

    

4.1.44.1.44.1.44.1.4    Struktur OrganisasiStruktur OrganisasiStruktur OrganisasiStruktur Organisasi    

 Bentuk struktur organisasi pada PT. BPD Bank Jatim Cabang Batu 

(Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran 6666) dan cabang lainnya adalah bentuk organisasi garis (lini). 

Dalam sistem organisasi tersebut wewenang mengalir dari atas ke bawah, 

sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Jadi dalam sistem 

organisasi ini, pimpinan memberi wewenang secara langsung pada bagian 

dibawahnya, sedangkan bagian yang diberi wewenang tersebut 

mempunyai wewenang pada bagian dibawahnya dan bertanggung-jawab 

atas pelaksanaan tugas dari atasannya.  

 Penjelasan mengenai pembagian tugas yang ada pada struktur 

organisasi tersebut adalah sebagai berikut : 
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A.  Pimpinan Cabang (Non Devisa)A.  Pimpinan Cabang (Non Devisa)A.  Pimpinan Cabang (Non Devisa)A.  Pimpinan Cabang (Non Devisa)    

 Tugas pokoknya adalah membawahi Pemimpin Bidang 

Operasional, Pemimpin Cabang Pembantu, Pemimpin Kantor Kas, 

Kontrol Intern, Penyelia Pemasaran & Kredit Kecil, Penyelia Umum 

dan SDM, dan Penyelia Payment Point. 

B.B.B.B.    Pimpinan Bidang OperasionalPimpinan Bidang OperasionalPimpinan Bidang OperasionalPimpinan Bidang Operasional    

Tugas pokoknya adalah membawahi Penyelia Pelayanan Nasabah 

& Teller serta Penyelia Akuntansi. 

C.  Kontrol InternC.  Kontrol InternC.  Kontrol InternC.  Kontrol Intern    

Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiataan di 

masing-masing unit kerja (penyelia) agar sesuai dengan ketentuan. 

2. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas di masing-masing unit kerja serta membuat laporan atas hasil 

pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu. 

3. Melayani petugas pemeriksa atau pengawas baik dari intern 

maupun ekstern untuk kepentingan pemeriksaan. 

4. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan 

dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan 

dalam tugas-tugas pokok di atas. 
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D. D. D. D.     Penyelia Pemasaran dan KreditPenyelia Pemasaran dan KreditPenyelia Pemasaran dan KreditPenyelia Pemasaran dan Kredit    

Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Menghimpun dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan. 

2. Menganalisis permohonan kredit dan Bank Garansi dengan jumlah 

plafond sesuai wewenangnya. 

3. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan 

penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang 

pemprosesan permohonan kreditnya dilaksanakan oleh kantor 

pusat. 

4. Melakukan penelitian, penilaian dan analisis terhadap permohonan 

kredit menengah, kecil, mikro dan program serta melaksanakan 

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). 

5. Mengelola dana yang berasal dari KLBI dalam bentuk kredit 

program, melakukan pengajuan penjaminan definitif serta 

melakukan pengajuan klaim. 

6. Melaksanakan administrasi Kredit Menengah, Kecil, Mikro dan 

Program, membuat laporan, melakukan peninjauan lapangan, 

pengawasan dan pembinaan kepada debitur kredit serta memantau 

perkembangan daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia. 

7. Mengadakan supervisi dan penagihan atas Kredit Menengah, Kecil, 

Mikro dan Program yang tergolong lancar dan dalam perhatian 

khusus karena terlambat terealisasi. 
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8. Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya tergolong 

kurang lancar, diragukan, macet, dan debitur yang telah dihapus 

bukukan tetapi masih tercantum dalam rekening administratif. 

9. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Teknis Administrasi (TTA). 

10. Menangani penyelesaian kredit yang tergolong kurang lancar, 

diragukan, macet, dan dihapus bukukan serta mengupayakan 

langkah-langkah penyelamatan. 

11. Memantau aktivitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang 

bermasalah. 

12. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

melaksanakan perhitungan dan pelaporan penyisihan penghapusan 

aktiva produktif sesuai wewenang. 

13. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan 

timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya 

serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila 

dipandang perlu. 

14. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya 

yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. 

15. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan 

dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan 

dalam tugas-tugas pokok di atas. 
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Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas, 

penyelia Pemasaran membawahi beberapa Accounting Officer dan 

Asisten Administrasi. 

E.   Penyelia PE.   Penyelia PE.   Penyelia PE.   Penyelia Pelayanan Nasabah & elayanan Nasabah & elayanan Nasabah & elayanan Nasabah & TellerTellerTellerTeller    

        Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam 

hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank. 

2. Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru. 

3. Melaksanakan pelayanan kepada nasabah dominan atau prima agar 

hubungan yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling 

menguntungkan melalui program layanan prima. 

4. Memberikan pelayanan permohonan referensi bank. 

5. Melaksanakan agenda administrasi operasi di bidang Giro, 

Deposito, Tabungan, Kas Daerah, Transfer, Inkaso, Kliring, 

Tagihan lainnya dan jasa perbankan lainnya serta memelihara 

daftar hitam nasabah. 

6. Melaksanakan pelayanan penerimaan setoran Deposito dan 

Sertifikat Deposito untuk selanjutnya dilakukan  penyetoran 

kepada Petugas Teller. 

7. Berkoordinasi dengan Pengelola Bisnis Kartu Kantor Pusat dalam 

melayani permohonan Kartu ATM dari nasabah. 



 

 

63 

 

8. Memantau persediaan uang ATM dan mengisi uang di ATM jika 

persediaan telah mencapai batas minimum. 

9. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan pihak lainnya. 

10. Mengelola dan memantau perkembangan daftar hitam yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menyelesaikan perjanjian 

permohonan rehabilitasinya. 

11. Melayani pembayaran dan setoran uang nasabah dan bukan 

nasabah sesuai wewenang yang diberikan. 

12. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai 

ketentuan. 

13. Mengambil dan menyetorkan uang kas ke Bank Indonesia atau 

bank lainnya untuk keperluan penyediaan uang kas dan kerjasama 

dengan cabang pembantu. 

14. Membuat laporan keadaan uang kas. 

15. Menyelenggarakan kegiatan kantor kas, kas keliling atau kas mobil 

dan penyimpanan uang kas. 

16. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan 

timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta 

membuat laporan atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

17. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya 

yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. 
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18. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan 

dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan 

dalam tugas-tugas pokok di atas. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas, 

Penyelia Pelayanan Nasabah & Teller membawahi beberapa Petugas 

Pelayanan Nasabah & Teller. 

F. Penyelia AkuF. Penyelia AkuF. Penyelia AkuF. Penyelia Akuntansintansintansintansi    

     Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi semua aktivitas yang 

terjadi. 

2. Membuat bukti-bukti pembukuan. 

3. Membuat neraca, laporan rugi-laba serta laporan-laporan lainnya 

ke Bank Indonesia. 

4. Melakukan analisis dan laporan keuangan cabang. 

5. Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap 

dioperasikan. 

6. Mengatur dan mengawasi penggunaan instalasi komputer di 

lingkungan cabang. 

7. Memberikan bantuan teknis operasional komputer kepada penyelia 

lain di cabang. 

8. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan 
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timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta 

membuat laporan atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

9. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya 

yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. 

10. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan 

dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan 

dalam tugas-tugas pokok di atas. 

G.  Penyelia Umum dan Sumber Daya ManusiaG.  Penyelia Umum dan Sumber Daya ManusiaG.  Penyelia Umum dan Sumber Daya ManusiaG.  Penyelia Umum dan Sumber Daya Manusia    

      Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1 Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum 

dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha tersebut 

menjadi wewenang kantor cabang. 

2 Menyelenggarakan kegiatan penghitungan atau pembayaran gaji 

pegawai, pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai 

lainnya. 

3 Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang 

persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta 

membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan. 

4 Mengelola barang-barang persediaan. 

5 Mengelola barang-barang inventaris dan asset bank serta 

pengamanannya termasuk asuransi. 

6 Menyusun laporan secara berkala atas kegiatannya. 
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7 Mengusahakan dan menyelenggarakan kas kecil yang jumlahnya 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

8 Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan 

timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta 

membuat laporan atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

9 Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya 

yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. 

10 Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan 

dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan 

dalam tugas-tugas pokok di atas. 

    

4.1.54.1.54.1.54.1.5    Detail produk dan LayananDetail produk dan LayananDetail produk dan LayananDetail produk dan Layanan    

1. Program (Menyediakan fasilitas kredit bagi usaha kecil, mikro, dan 

koperasi(UKMK)) 

Komitmen Bank Jatim adalah mewujudkan cita-cita usaha kecil, mikro 

dan koperasi menjadi pengusaha yang tangguh. Oleh karena itu, Bank 

Jatim tetap menjadi bank fokus dan tetap peduli kepada usaha kecil, mikro 

dan koperasi. 

Ada beberapa skim kredit program antara lain :  

a. Pola Eksekutif  

i. Kredit Usaha Mikro, Usaha Kecil (KUMK) SUP-005 

ii. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 

iii. Kredit Pemilikan Rumah (KPR/KPRS) Bersubsidi 
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iv. Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah 

b. Pola Chanelling  

i. Kredit Dana Bergulir Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi 

(UKMK) dan PJTKI, sumber dana dari APBD Propinsi Jawa 

Timur, kerjasama antara Biro Perekonomian Propinsi Jawa 

Timur dengan Bank Jatim dan BPR Jatim. 

ii. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Koperasi & 

PKM Propinsi Jawa Timur  

-   Dagulir Perkuatan Modal 

-   Dagulir KSP Agrobisnis 

-   Dagulir Koperasi Pesisir 

-   Dagulir Senkuko 

-   Dagulir Bank Padi 

-   Dagulir Sertifikasi Hak Atas Tanah 

-   dll 

iii. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur 

iv. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Pertanian 

Propinsi Jawa Timur 

v. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Perternakan 

Propinsi Jawa Timur 

vi. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Perkebunan 

Propinsi Jawa Timur 
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vii. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Propinsi Jawa Timur 

viii. Kredit Dana Bergulir Kerjasama dengan Badan Ketahanan 

Pangan Propinsi Jawa Timur 

c. Penata Laksana Administrasi dan Penyaluran  

Dana Bergulir Kerjasama dengan Kantor Kementerian Negara 

Koperasi & UKM RI berupa :  

i. Subsidi BBM 

ii. Modal Awal Padanan (MAP) 

iii. KSP Agrobisnis 

iv. KSP Sektoral 

v. KSP Konvensional 

vi. Sertifikasi Hak Atas Tanah 

2. Mikro dan Kecil (Meenyediakan Fasilitas Kredit Bagi Usaha Mikro dan 

Kecil) 

Bank Jatim sangat memahami bahwa Pengusaha Mikro dan Kecil 

memiliki fleksibilitas dalam mengantisipasi dinamika dalam persaingan 

bisnis. Oleh karena itu, Bank Jatim tetap berkomitmen untuk menjadi 

mitra kerja dan mewujudkan impian Pengusaha Mikro dan Kecil untuk 

menjadi Pengusaha Mandiri. 

Ada beberapa skrim kredit mikro dan kecil antara lain:  

a. Kredit PUNDI KENCANA (Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera 

Mandiri Kepada Yang Cekatan Berusaha san Menabung) 

“Menuju Sejahtera dengan Membangun Usaha Sendiri” 
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Kredit diberikan kepada pengusaha mikro secara perorangan agar 

mempu mengembangkan usahanya, disamping itu dapat disalurkan 

dalam bentuk kerjasama nasabah binaan dengan MoU dari lembaga 

lain seperti Perguruan Tinggi / Instansi / Lembaga Ekonomi / 

BUMN / BUMD sebagai avalist (penjamin). 

b. Kredit SUDARA (Kredit sistem Usaha Damai Sejahtera) 

“Menggapai Harapan dan Membangun Kemandirian” 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro guna 

pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat menjadi usaha 

Kecil dan Menengah secara langsung kepada perorangan atau 

melalui BPR, Koperasi dan LKM untuk disalurkan kepada 

perorangan. 

c. Kredit KARTU BIDAN SEJAHTERA 

“Tingkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan dan Kemampuan 

Wirausaha” 

Kredit yang diberikan kepada para Bidan, ditujukan untuk 

keperluan pembiayaan pelatihan / training, pengadaan / pembelian 

kontrasepsi dan obat serta peralatan kesehatan untuk keperluan 

praktek Bidan. 

d. Kredit PAK KADES (Paket Kredit Masyarakat Desa) 

e. Kredit MULTIGUNA 

f. FASILTIAS TALANGAN 
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3. Menengah dan Korporasi  

a. Bank Garansi 

Merupakan warkat yang diterbitkan oleh bank yang berisi 

kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang menerima 

garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi / 

default). 

b. Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C) 

    

4.24.24.24.2    Gambaran Umum RespondenGambaran Umum RespondenGambaran Umum RespondenGambaran Umum Responden    

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah peminjam Bank 

Jatim Cabang Batu, yang tercatat Sejak tahun 2002 hingga bulan 

Desember 2008. Dari hasil penghitungan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin, maka dapat diketahui jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 orang nasabah. 

Gambaran umum mengenai responden tersebut dapat dilihat dari tabel-

tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1Tabel 4.1Tabel 4.1Tabel 4.1. . . .     
Usia RUsia RUsia RUsia Respondenespondenespondenesponden    

    

JumlahJumlahJumlahJumlah    
UsiaUsiaUsiaUsia    

OrangOrangOrangOrang    %%%%    

21 – 30 10 10 

31 – 40 28 28 

41 – 50 36 36 

51 – 60 22 22 

61 – ke atas 4 4 

JumlahJumlahJumlahJumlah    100100100100    100100100100    

Sumber : data primer diolah 

  Berdasarkan tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa nasabah peminjam 

Bank Jatim Cabang Batu mayoritas adalah yang termasuk dalam usia produktif, 

yaitu yang berumur antara 21-50 tahun sebesar 74%. 

 

Tabel 4.2.Tabel 4.2.Tabel 4.2.Tabel 4.2.        
Jenis Kelamin RespondenJenis Kelamin RespondenJenis Kelamin RespondenJenis Kelamin Responden    

    

Jenis KelaminJenis KelaminJenis KelaminJenis Kelamin    FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi    %%%%    

Laki – laki 58 58 

Perempuan 42 42 

JumlahJumlahJumlahJumlah    100100100100    100100100100    

Sumber : data primer diolah 

  Berdasarkan tabel 4.2. di atas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah 

peminjam adalah laki-laki yaitu sebesar 58%. Hal ini dikarenakan laki-laki adalah 

kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab utama terhadap kebutuhan 

keluarganya. 
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Tabel 4.3Tabel 4.3Tabel 4.3Tabel 4.3....    
Jenis PekerjaanJenis PekerjaanJenis PekerjaanJenis Pekerjaan    

    

PekPekPekPekerjaanerjaanerjaanerjaan    FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi    %%%%    

Pegawai Negeri Sipil 68 68 

TNI/POLRI - - 

Pegawai Swasta 12 12 

Wiraswasta 10 10 

Lain –lain 10 10 

JumlahJumlahJumlahJumlah    100100100100    100100100100    

Sumber : data primer diolah 

  Berdasarkan tabel 4.3. di atas dapat diketahui bahwa mayoritas peminjam 

adalah yang memiliki penghasilan tetap dan tidak berisiko, sebab pembayaran 

angsuran kreditnya langsung ditangani oleh bagian keuangan tempat dimana 

peminjam bekerja. 

 

Tabel 4.4Tabel 4.4Tabel 4.4Tabel 4.4....    
Pendidikan TerakhirPendidikan TerakhirPendidikan TerakhirPendidikan Terakhir    

    

Pendidikan TerakhirPendidikan TerakhirPendidikan TerakhirPendidikan Terakhir    FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi    %%%%    

SD 2 2 

SMP 0 0 

SMU 24 24 

Akademi / Diploma 6 6 

Sarjana 54 54 

Pasca Sarjana  14 14 

JumlahJumlahJumlahJumlah    100100100100    100100100100    

Sumber : data primer diolah 
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  Berdasarkan tabel 4.4. di atas dapat diketahui bahwa mayoritas peminjam 

adalah yang berpendidikan tinggi (74%). Hal ini dikarenakan nasabah yang 

berpendidikan tinggi dapat berpikir lebih rasional dalam menyesuaikan antara 

tingkat kemampuan meminjam dengan tingkat penghasilannya, sehingga dapat 

memperkecil resiko kredit macet. 

    

Tabel 4.5Tabel 4.5Tabel 4.5Tabel 4.5....    
Pengeluaran per bulanPengeluaran per bulanPengeluaran per bulanPengeluaran per bulan Responden Responden Responden Responden    

    

Pengeluaran rata Pengeluaran rata Pengeluaran rata Pengeluaran rata –––– rata per bulan (Rp) rata per bulan (Rp) rata per bulan (Rp) rata per bulan (Rp)    FrekueFrekueFrekueFrekuensinsinsinsi    %%%%    

< 1.000.000 6 6 

1.000.001 – 2.000.000 46 46 

2.000.001 – 3.000.000 30 30 

3.000.001 – 4.000.000 10 10 

> 4.000.001 8 8 

JumlahJumlahJumlahJumlah    100100100100    100100100100    

Sumber : data primer diolah 

  Berdasarkan tabel 4.5. di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan 

nasabah paling rendah adalah sebesar Rp 2.000.000 per bulan. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat pengeluaran nasabah yang mayoritas lebih dari Rp 1.000.000 

per bulan, sehingga nasabah dirasa memiliki kemampuan untuk melunasi 

angsuran kreditnya. 
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Tabel 4.6Tabel 4.6Tabel 4.6Tabel 4.6....    
FrekueFrekueFrekueFrekuensi Meminjamnsi Meminjamnsi Meminjamnsi Meminjam    

    

Frekuensi MeminjamFrekuensi MeminjamFrekuensi MeminjamFrekuensi Meminjam    FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi    %%%%    

1 kali 15 15 

2 kali 35 35 

> 2 kali 50 50 

JumlahJumlahJumlahJumlah    100100100100    100100100100    

Sumber : data primer diolah 

  Berdasarkan tabel 4.6. di atas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah 

telah melakukan pinjaman lebih dari 1 kali, yaitu sebesar 85%. 

 

Tabel 4.7Tabel 4.7Tabel 4.7Tabel 4.7....    
Besar PinjamanBesar PinjamanBesar PinjamanBesar Pinjaman    

    

Besar Pinjaman (Rp)Besar Pinjaman (Rp)Besar Pinjaman (Rp)Besar Pinjaman (Rp)    FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi    %%%%    

< 10.000.000 2 2 

10.000.001 – 40.000.000 58 58 

40.000.001 – 70.000.000 24 24 

70.000.001 – 100.000.000 4 4 

> 100.000.001 12 12 

JumlahJumlahJumlahJumlah    100100100100    100100100100    

Sumber : data primer diolah 

  Berdasarkan tabel 4.7. di atas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah 

melakukan pinjaman untuk kepentingan konsumsi daripada untuk kepentingan 

investasi. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas besaran pinjaman antara Rp 

10.000.000 – Rp 40.000.000.  
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4.34.34.34.3    Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi Variabel PenelitianVariabel PenelitianVariabel PenelitianVariabel Penelitian    

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh variabel – variabel dalam 

konsep relationship marketing  yang terdiri dari : keuntungan bersama (X1), 

komitmen (X2), komunikasi (X3) dan kebenaran (X4) terhadap kepuasan 

pelanggan (Y). Sebelum analisa dan  pembahasan hasil penelitian, terlebih dahulu 

akan disajikan tabel mengenai distribusi frekuensi dari masing-masing variabel 

sebagai berikut : 
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4.3.14.3.14.3.14.3.1    Distribusi Frekuensi JDistribusi Frekuensi JDistribusi Frekuensi JDistribusi Frekuensi Jawaban Responden atas awaban Responden atas awaban Responden atas awaban Responden atas Variabel Keuntungan Variabel Keuntungan Variabel Keuntungan Variabel Keuntungan 

BersamaBersamaBersamaBersama (X (X (X (X1111))))    

TabelTabelTabelTabel 4.8 4.8 4.8 4.8    
Variabel Variabel Variabel Variabel Keuntungan BersamaKeuntungan BersamaKeuntungan BersamaKeuntungan Bersama    (X(X(X(X1111))))    

    

No.No.No.No.    PernyataanPernyataanPernyataanPernyataan    JumlahJumlahJumlahJumlah    
PersentasePersentasePersentasePersentase    

(%)(%)(%)(%)    
XXXX    

X1.1 

Dalam setiap kegiatan transaksi, Bank Jatim 
memberi kemudahan pada nasabah 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

56 
43 
- 
1 
- 

 
 

56 
43 
- 
1 
- 

4,54 

 Jumlah 100 100  

X!.2 

Bank Jatim memberikan fasilitas ruang 
tunggu yang nyaman dan memadai  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

49 
50 
1 
- 
- 

 
 

49 
50 
1 
- 
- 

4,48 

 Jumlah 100 100  

X1.3 

Nasabah diuntungkan dengan bunga kredit 
yang kecil yang diberikan oleh Bank Jatim 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

53 
42 
5 
- 
- 

 
 

53 
42 
5 
- 
- 

4,48 

 Jumlah 100 100  

X!.4 

Bank Jatim memberi pelayanan yang cepat 
dan mudah dalam setiap pengajuan kredit 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

46 
49 
4 
- 
1 

 
 

46 
49 
4 
- 
1 

4,39 

 Jumlah 100 100  

X1.5 

Nasabah diuntungkan dengan sistem sales call  
kredit yang dilaksanakan pihak Bank Jatim 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

43 
54 
2 
1 
- 

 
 

43 
54 
2 
1 
- 

4,39 

 Jumlah 100 100  
Sumber : data primer diolah 
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Dari tabel 4.8. diketahui bahwa untuk item pertama diketahui rata-rata 

peminjam menjawab ”sangat setuju” bahwa Bank Jatim memberi kemudahan 

dalam setiap transaksi. Hal ini dapat dilihat dari jawaban rata-rata nasabah yang 

mendekati 5 yaitu sebesar 4,54. 

Pada item kedua diketahui bahwa rata-rata peminjam ”setuju” bahwa Bank 

Jatim menyediakan fasilitas ruang tunggu yang nyaman dan memadai, yang 

dilihat dari rata-rata jawaban nasabah yang mendekati 4 sebesar 4,48. 

Pada item ketiga diketahui bahwa rata-rata peminjam menyatakan ”setuju” 

bahwa peminjam diuntungkan dengan kecilnya bunga kredit yang diberikan oleh 

Bank Jatim dan dapat dilihat dari rata-rata jawaban nasabah yang mendekati 4 

yaitu sebesar 4,48. 

Pada item keempat diketahui bahwa rata-rata peminjam menyatakan 

”setuju” bahwa Bank jatim memberi pelayanan yang cepat dan mudah dalam 

setiap proses pengajuan kredit. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata jawaban 

nasabah yang mendekati 4 yaitu sebesar 4,39. 

Pada item kelima diketahui bahwa rata-rata peminjam menyatakan 

”setuju” bahwa nasabah diuntungkan dengan sistem pelaksanaan Sales Call kredit 

yang ditawarkan yang dapat dilihat dari rata-rata jawaban nasabah yang 

mendekati 4 sebesar 4,39. 

Dari hasil jawaban nasabah seperti yang telah dipaparkan di atas diketahui 

rata-rata nasabah menjawab setuju bahwa Bank Jatim juga memberi keuntungan 

kepada nasabah. Hal ini diketahui dari rata-rata jawaban nasabah pada seluruh 

item dalam variabel Keuntungan Bersama yang mendekati 4 yaitu sebesar 4,46. 

    



 

 

78 

 

4.3.24.3.24.3.24.3.2    Distribusi Frekuensi jawaban Responden atas Distribusi Frekuensi jawaban Responden atas Distribusi Frekuensi jawaban Responden atas Distribusi Frekuensi jawaban Responden atas Variabel Komitmen (XVariabel Komitmen (XVariabel Komitmen (XVariabel Komitmen (X2222))))    

Tabel 4.9Tabel 4.9Tabel 4.9Tabel 4.9    
Variabel Komitmen(XVariabel Komitmen(XVariabel Komitmen(XVariabel Komitmen(X2222))))    

    

No.No.No.No.    PernyataanPernyataanPernyataanPernyataan    JumlahJumlahJumlahJumlah    
PePePePersentasersentasersentasersentase    

(%)(%)(%)(%)    
XXXX    

X2.1 

Bank Jatim memiliki SDM yang memadai, 
profesional, dan cekatan 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

46 
50 
3 
1 
- 

 
 

46 
50 
3 
1 
- 

4,40 

 Jumlah 100 100  

X2.2 

Karyawan Bank Jatim ramah dalam melayani 
nasabah  

5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
49 
47 
4 
- 
- 

 
49 
47 
4 
- 
- 

4,45 

 Jumlah 100 100  

X2.3 

Bank Jatim menjamin keamanan dalam 
pelaksanaan setiap transaksi kredit  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

48 
51 
1 
- 
- 

 
 

48 
51 
1 
- 
- 

4,47 

 Jumlah 100 100  

X2.4 

Bank Jatim menawarkan produk kredit yang 
beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan 
nasabah  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

50 
49 
1 
- 
- 

 
 

50 
49 
1 
- 
- 

4,49 

 Jumlah 100 100  

X2.5 

Kemudahan dalam mengajukan kredit, sesuai 
dengan promosi 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

48 
49 
3 
- 
- 

 
 

48 
49 
3 
- 
- 

4,45 

 Jumlah 100 100  
Sumber : data primer diolah 
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Dari tabel 4.9. diketahui bahwa untuk item pertama diketahui rata-rata 

jawaban nasabah mendekati 4 sebesar 4,40 yang berarti nasabah menyatakan 

“setuju“ bahwa Bank Jatim memiliki SDM yang memadai, profesional, dan 

cekatan. 

 Pada item kedua diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah mendekati 4 

yaitu sebesar 4,45 yang berarti sebagian besar peminjam menyatakan ”setuju” 

bahwa karyawan Bank Jatim ramah dalam melayani nasabah. 

Pada item ketiga diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah mendekati 4 

yaitu sebesar 4,47 yang berarti sebagian besar peminjam menyatakan ”setuju” 

bahwa Bank Jatim menjamin keamanan pelaksanaan setiap transaksi kredit. 

Pada item keempat diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah  mendekati 

4 sebesar 4,49 yang berarti mayoritas peminjam menyatakan ”setuju” bahwa Bank 

Jatim memenuhi kebutuhan nasabah dengan menawarkan produk kredit yang 

beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. 

Pada item kelima diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah mendekati 4 

yaitu sebesar 4,45 yang berarti sebagian besar peminjam menyatakan ”setuju” 

bahwa Bank Jatim memberi kemudahan dalam mengajukan kredit sesuai dengan 

promosi. 

Dari hasil jawaban nasabah seperti yang telah dipaparkan di atas diketahui 

rata-rata nasabah menjawab setuju bahwa Bank Jatim melaksanakan 

komitmennya untuk memberi kepuasan kepada nasabah. Hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata jawaban nasabah pada seluruh item variabel Komitmen. 
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4.3.34.3.34.3.34.3.3    Distribusi Frekuensi jawaban Responden atas Distribusi Frekuensi jawaban Responden atas Distribusi Frekuensi jawaban Responden atas Distribusi Frekuensi jawaban Responden atas Variabel Komunikasi (XVariabel Komunikasi (XVariabel Komunikasi (XVariabel Komunikasi (X3333))))    

Tabel 4.10Tabel 4.10Tabel 4.10Tabel 4.10    
Variabel Komunikasi(XVariabel Komunikasi(XVariabel Komunikasi(XVariabel Komunikasi(X3333))))    

    

No.No.No.No.    PernyataanPernyataanPernyataanPernyataan    JumlahJumlahJumlahJumlah    
PersentasePersentasePersentasePersentase    

(%)(%)(%)(%)    
XXXX    

X3.1 

Bank Jatim menyediakan fasilitas call 
center / customer service 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

48 
50 
2 
- 
- 

 
 

48 
50 
2 
- 
- 

4,46 

 Jumlah 100 100  

X3.2 

Nasabah dapat menyampaikan keluhan 
mengenai pengajuan kreditnya 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

44 
56 
- 
- 
- 

 
 

44 
56 
- 
- 
- 

4,44 

 Jumlah 100 100  

X3.3 

Nasabah dapat berkonsultasi dengan 
karyawan sebelum mengajukan kredit  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

51 
49 
- 
- 
- 

 
 

51 
49 
- 
- 
- 

4,51 

 Jumlah 100 100  

X3.4 

Karyawan bersedia memberikan segala 
informasi yang dibutuhkan nasabah 
mengenai produk kredit Bank Jatim 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

42 
55 
3 
- 
- 

 
 

42 
55 
3 
- 
- 

4,39 

 Jumlah 100 100  
Sumber : data primer diolah 

Dari tabel 4.10. diketahui bahwa untuk item pertama diketahui rata-rata 

jawaban nasabah sebesar 4, 46 yang berarti peminjam menyatakan “setuju“ bahwa 

Bank Jatim menyediakan fasilitas call center / customer service sehingga dapat 

membantu memudahkan nasabah dalam berkomunikasi dan berkonsultasi 

mengenai kredit yang dapat mempengaruhi kepuasan nasabah peminjam. 
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Pada item kedua diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah sebesar 4,44 

yang berarti peminjam menyatakan ”setuju” bahwa nasabah dapat menyampaikan 

keluhan mengenai pengajuan kreditnya kepada karyawan bagian kredit. 

Pada item ketiga diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah sebesar 4,51 

yang berarti peminjam menyatakan ”sangat setuju” bahwa nasabah dapat 

berkonsultasi dengan karyawan sebelum mengajukan kredit. 

Pada item keempat diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah sebesar 

4,39 berarti peminjam menyatakan ”setuju” bahwa karyawan bersedia 

memberikan segala informasi yang dibutuhkan nasabah mengenai produk kredit 

Bank Jatim. 

Dari hasil jawaban nasabah seperti yang telah dipaparkan di atas diketahui 

rata-rata nasabah menjawab setuju bahwa Bank Jatim menjalin komunikasi yang 

baik dengan nasabah peminjam. 
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4.3.44.3.44.3.44.3.4    Distribusi Frekuensi jawaDistribusi Frekuensi jawaDistribusi Frekuensi jawaDistribusi Frekuensi jawaban Responden atasban Responden atasban Responden atasban Responden atas Variabel Kebenaran (X Variabel Kebenaran (X Variabel Kebenaran (X Variabel Kebenaran (X4444))))    

Tabel 4.11Tabel 4.11Tabel 4.11Tabel 4.11    
Variabel Variabel Variabel Variabel KebenaranKebenaranKebenaranKebenaran (X (X (X (X4444))))    

    

No.No.No.No.    PernyataanPernyataanPernyataanPernyataan    JumlahJumlahJumlahJumlah    
PersentasePersentasePersentasePersentase    

(%)(%)(%)(%)    
XXXX    

X4.1 

Bank Jatim bersungguh-sungguh dalam 
melayani nasabah  

5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
46 
51 
3 
- 
- 

 
46 
51 
3 
- 
- 

4,43 

 Jumlah 100 100  

X4.2 

Bank Jatim bersungguh-sungguh dalam 
menangani keluhan nasabah  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

44 
55 
- 
1 
- 

 
 

44 
55 
- 
1 
- 

4,42 

 Jumlah 100 100  

X4.3 

Bank Jatim bertindak cepat dalam 
menangani masalah dan keluhan nasabah  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

50 
45 
4 
1 
- 

 
 

50 
45 
4 
1 
- 

4,44 

 Jumlah 100 100  

X4.4 

Bank Jatim jujur dalam memberikan 
informasi kepada nasabah  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

46 
54 
- 
- 
- 

 
 

46 
54 
- 
- 
- 

4,46 

 Jumlah 100 100  
Sumber : data primer diolah 

Dari tabel 4.11. diketahui bahwa untuk item pertama rata-rata jawaban 

nasabah sebesar 4,43 yang berarti peminjam menyatakan “setuju“ bahwa Bank 

Jatim bersungguh-sungguh dalam melayani nasabah. 
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 Pada item kedua diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah sebesar 4,42 

yang berarti peminjam menyatakan ”setuju” bahwa Bank Jatim bersungguh-

sungguh dalam menangani keluhan nasabah. 

Pada item ketiga diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah sebesar 4,44 

yang berarti peminjam menyatakan ”setuju” bahwa Bank Jatim bertindak cepat 

dalam menangani masalah dan keluhan nasabah. 

Pada item keempat diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah sebesar 

4,46 yang berarti peminjam menyatakan ”setuju” bahwa Bank Jatim jujur dalam 

memberikan informasi kepada nasabah. 

Dari hasil jawaban nasabah seperti yang telah dipaparkan di atas diketahui 

rata-rata nasabah menjawab setuju bahwa Bank Jatim menekankan prinsip 

kebenaran dalam menjalin hubungan dengan nasabah. 
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4.3.54.3.54.3.54.3.5    DisDisDisDistribusi Frekuensi jawaban Responden atastribusi Frekuensi jawaban Responden atastribusi Frekuensi jawaban Responden atastribusi Frekuensi jawaban Responden atas Variabel Ke Variabel Ke Variabel Ke Variabel Kepuasan Nasabah puasan Nasabah puasan Nasabah puasan Nasabah 

PeminjamPeminjamPeminjamPeminjam (Y) (Y) (Y) (Y)    

Tabel 4.12.Tabel 4.12.Tabel 4.12.Tabel 4.12.    
Variabel Variabel Variabel Variabel Kepuasan Nasabah PeminjamKepuasan Nasabah PeminjamKepuasan Nasabah PeminjamKepuasan Nasabah Peminjam (Y) (Y) (Y) (Y)    

    

No.No.No.No.    PernyataanPernyataanPernyataanPernyataan    JumlahJumlahJumlahJumlah    
PersentasePersentasePersentasePersentase    

(%)(%)(%)(%)    
XXXX    

Y1 

Segala kebutuhan yang berkaitan dengan 
pelayanan sudah terpenuhi 
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

32 
66 
2 
- 
- 

 
 

32 
66 
2 
- 
- 

4,30 

 Jumlah 100 100  

Y2 

Perlakuan pihak Bank Jatim kepada 
nasabah sudah memuaskan  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

45 
54 
- 
1 
- 

 
 

45 
54 
- 
1 
- 

4,43 

 Jumlah 100 100  

Y3 

Memperhatikan dan menanggapi keluhan 
tentang pelayanan terhadap nasabah  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
 

54 
43 
2 
1 
- 

 
 

54 
43 
2 
1 
- 

4,50 

 Jumlah 100 100  

Y4 

Nasabah memiliki rasa percaya dan yakin 
pada Bank Jatim  
5   =  sangat setuju           (SS) 
4   =  setuju                      (S) 
3   =  cukup  setuju          (CS) 
2   =  tidak   setuju           (TS) 
1   =  sangat tidak setuju  (STS)))) 

 
53 
46 
- 
1 
- 

 
53 
46 
- 
1 
- 

4,51 

 Jumlah 100 100  
Sumber : data primer diolah 

    Dari tabel 4.12 diketahui bahwa pada item pertama diketahui bahwa rata-

rata jawaban nasabah sebesar 4,30 yang berarti peminjam menyatakan ”setuju” 

bahwa segala kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan sudah terpenuhi.  
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 Pada item kedua diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah sebesar 4,43 

yang berarti peminjam menyatakan ”setuju”, hal ini menunjukkan perlakuan pihak 

Bank Jatim kepada nasabah sudah memberi kepuasan pada nasabah peminjam. 

 Pada item ketiga diketahui bahwa rata jawaban nasabah sebesar 4,50 yang 

berarti peminjam menyatakan ”sangat setuju”, hal ini menunjukkan bahwa Bank 

Jatim memperhatikan dan menanggapi keluhan nasabah tentang pelayanan dengan 

sangat baik, sehingga nasabah merasa diperhatikan dan didengar oleh Bank Jatim 

yang pada akhirnya memberikan kepuasan tersendiri bagi nasabah peminjam. 

 Pada item keempat diketahui bahwa rata-rata jawaban nasabah sebesar 

4,51 yang berarti peminjam menyatakan ”sangat setuju”, hal ini menunjukkan 

bahwa segala pelayanan yang telah diterima oleh nasabah peminjam akan 

membuat nasabah merasa puas, sehingga pada akhirnya menimbulkan percaya 

dan yakin nasabah peminjam pada Bank Jatim. 

Dari hasil jawaban nasabah seperti yang telah dipaparkan di atas diketahui 

rata-rata nasabah menjawab setuju bahwa mereka merasa puas atas pelaksanaan 

Relattionship Marketing yang dilakukan oleh Bank Jatim. 

    

4.44.44.44.4    Hasil AnalisisHasil AnalisisHasil AnalisisHasil Analisis    

4.4.14.4.14.4.14.4.1    Uji Validitas dan ReliabilitasUji Validitas dan ReliabilitasUji Validitas dan ReliabilitasUji Validitas dan Reliabilitas    

Pengujian instrumen penelitian ini baik dari segi validitasnya maupun 

reliabilitasnya terhadap 100 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian 

yang dipergunakan adalah valid yang bisa dilihat dari nilai korelasinya lebih besar 

dari 0,3 (Masrun dalam Sugiyono, 2002:106) atau lebih besar dari r tabel sebesar 

0,195 (Masri singarimbun dan Sofian Effendi, 2006:146) dan koefisien reliabilitas 
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(Alpha Cronbach) lebih besar dari 0,6 (Maholtra, 2005:310). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam tabel berikut:  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Keuntungan Bersama (X1) 

Tabel 4.13.Tabel 4.13.Tabel 4.13.Tabel 4.13.    
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Keuntungan BersamaKeuntungan BersamaKeuntungan BersamaKeuntungan Bersama    

KelompokKelompokKelompokKelompok    Nomer ItemNomer ItemNomer ItemNomer Item    ValiditasValiditasValiditasValiditas    Koefisien Koefisien Koefisien Koefisien 
AlphaAlphaAlphaAlpha    

        Korelasi Korelasi Korelasi Korelasi 
(r)(r)(r)(r)    

Probabilitas Probabilitas Probabilitas Probabilitas 
(p)(p)(p)(p)    

    

X1 X1.1 0,761 0,000 

 X1.2 0,719 0,000 

 X1.3 0,704 0,000 

 X1.4 0,742 0,000 

 X1.5 0,646 0,000 

0,757 

         Sumber : Data Primer diolah 

 Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel Keuntungan Bersama (X1) mempunyai nilai 

korelasi yang lebih besar dari 0,195 dan mempunyai koefisien alpha 0,757. 

Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel 

Keuntungan Bersama (X1) valid dan reliabel  untuk pengujian selanjutnya. 

2.   Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel  Komitmen (X2) 

                                Tabel Tabel Tabel Tabel 4.14.4.14.4.14.4.14.    
                        Uji Validitas dan Reliabil    Uji Validitas dan Reliabil    Uji Validitas dan Reliabil    Uji Validitas dan Reliabilitas Vitas Vitas Vitas Variabel ariabel ariabel ariabel KomitmenKomitmenKomitmenKomitmen (X (X (X (X2222))))    

KelompokKelompokKelompokKelompok    Nomer ItemNomer ItemNomer ItemNomer Item    ValiditasValiditasValiditasValiditas    Koefisien Koefisien Koefisien Koefisien 
AlphaAlphaAlphaAlpha    

        Korelasi Korelasi Korelasi Korelasi 
(r)(r)(r)(r)    

Probabilitas Probabilitas Probabilitas Probabilitas 
(p)(p)(p)(p)    

    

X2 X2.1 0,697 0,000 

 X2.2 0,723 0,000 

 X2.3 0,684 0,000 

 X2.4 0,678 0,000 

 X2.5 0,746 0,000 

0,747 

                            Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel Komitmen (X2) mempunyai nilai korelasi yang 

lebih besar dari 0,195 dan mempunyai koefisien alpha 0,747. Dengan 
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demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel Komitmen (X2) 

valid dan reliabel  untuk pengujian selanjutnya. 

3.   Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel  Komunikasi (X3) 

           Tabel Tabel Tabel Tabel 4.15.4.15.4.15.4.15.    
      Uji Validitas dan Reliabi      Uji Validitas dan Reliabi      Uji Validitas dan Reliabi      Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel litas Variabel litas Variabel litas Variabel KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi (X (X (X (X3333))))    

KelompokKelompokKelompokKelompok    Nomer ItemNomer ItemNomer ItemNomer Item    ValiditValiditValiditValiditasasasas    Koefisien Koefisien Koefisien Koefisien 
AlphaAlphaAlphaAlpha    

        Korelasi Korelasi Korelasi Korelasi 
(r)(r)(r)(r)    

Probabilitas Probabilitas Probabilitas Probabilitas 
(p)(p)(p)(p)    

    

X3 X3.1 0,648 0,000 

 X3.2 0,665 0,000 

 X3.3 0,563 0,000 

 X3.4 0,727 0,000 

0,655 

                            Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel Komunikasi (X3) mempunyai nilai korelasi 

yang lebih besar dari 0,195 dan mempunyai koefisien alpha 0,655. Dengan 

demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel Komunikasi (X3) 

valid dan  reliabel  untuk pengujian selanjutnya. 

4.   Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kebenaran (X4) 

Tabel 4.16.Tabel 4.16.Tabel 4.16.Tabel 4.16.    
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel KebenaranKebenaranKebenaranKebenaran (X (X (X (X4444))))    

KelompokKelompokKelompokKelompok    Nomer ItemNomer ItemNomer ItemNomer Item    ValiditasValiditasValiditasValiditas    Koefisien Koefisien Koefisien Koefisien 
AlphaAlphaAlphaAlpha    

        Korelasi Korelasi Korelasi Korelasi 
(r)(r)(r)(r)    

Probabilitas Probabilitas Probabilitas Probabilitas 
(p)(p)(p)(p)    

    

X4 X4.1 0,596 0,000 

 X4.2 0,745 0,000 

 X4.3 0,768 0,000 

 X4.4 0,709 0,000 

0,661 

         Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel Kebenaran (X4) mempunyai nilai korelasi yang 

lebih besar dari 0,195 dan mempunyai koefisien alpha 0,661. Dengan 
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demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel Kebenaran (X4) 

valid dan reliabel  untuk pengujian selanjutnya. 

5.   Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Nasabah Peminjam (Y) 

Tabel 4.17.Tabel 4.17.Tabel 4.17.Tabel 4.17.    
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan NasKepuasan NasKepuasan NasKepuasan Nasabah Peminjamabah Peminjamabah Peminjamabah Peminjam (Y (Y (Y (Y))))    

KelompokKelompokKelompokKelompok    Nomer ItemNomer ItemNomer ItemNomer Item    ValiditasValiditasValiditasValiditas    Koefisien Koefisien Koefisien Koefisien 
AlphaAlphaAlphaAlpha    

        Korelasi Korelasi Korelasi Korelasi 
(r)(r)(r)(r)    

Probabilitas Probabilitas Probabilitas Probabilitas 
(p)(p)(p)(p)    

    

X5 Y1 0,696 0,000 

 Y2 0,851 0,000 

 Y3 0,821 0,000 

 Y4 0,835 0,000 

0,816 

         Sumber : Data Primer diolah 

               Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel Kepuasan Nasabah Peminjam (Y) mempunyai 

nilai korelasi yang lebih besar dari 0,195 dan mempunyai koefisien alpha 

0,816. Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel 

Kepuasan Nasabah Peminjam (Y) valid dan reliabel  untuk pengujian 

selanjutnya. 

 

4.4.24.4.24.4.24.4.2    Pengujian DataPengujian DataPengujian DataPengujian Data    

4.4.2.14.4.2.14.4.2.14.4.2.1    Pengujian asumsi klasikPengujian asumsi klasikPengujian asumsi klasikPengujian asumsi klasik    

 Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan 

pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan 

asumsi klasik. Persyaratan  asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah: 
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1. Berdistribusi Normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis 

dari variabel random yang kontinyu (Anto, 1994:399). 

2. Non-multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu 

dengan variabel yang lain dalam model regresi tidak saling 

berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. 

3. Homoskedastisitas. Artinya, varians variabel independen adalah 

konstan (sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen. 

Dalam penelitian ini digunakan tiga buah alat uji yaitu : 

1.   Uji  Normalitas 1.   Uji  Normalitas 1.   Uji  Normalitas 1.   Uji  Normalitas     

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel 

random yang kontinyu (Anto, 1994:399). Kurva yang menggambarkan 

distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk 

menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal 

maka digunakan pengujian Normal P-P Plot Regression  terhadap 

model yang digunakan. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dicermati pada gambar 4.1. berikut. 
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Gambar 4.1.Gambar 4.1.Gambar 4.1.Gambar 4.1.    

 

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tampak 

dari gambar tersebut menunjukkan distribusi normal yang ditunjukkan 

dengan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. 

 

2.2.2.2.    Uji NonUji NonUji NonUji Non----Kolinieritas Ganda (Kolinieritas Ganda (Kolinieritas Ganda (Kolinieritas Ganda (MulticolinearityMulticolinearityMulticolinearityMulticolinearity))))    

       Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolinearitas. Sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas (Aliman, 2000:27). Dalam penelitian ini diperoleh 

VIF seperti pada tabel 4.18. sebagai berikut: 
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Tabel 4.18.Tabel 4.18.Tabel 4.18.Tabel 4.18.    
Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas Variance Inflation FacVariance Inflation FacVariance Inflation FacVariance Inflation Factortortortor (VIF) (VIF) (VIF) (VIF)    

VariabelVariabelVariabelVariabel    Nilai VIFNilai VIFNilai VIFNilai VIF    KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan    

Keuntungan 
Bersama  (X1) 

2,976 Tidak ada indikasi kolinearitas 
antar variabel penjelas 

Komitmen (X2) 3,151 Tidak ada indikasi kolinearitas 
antar variabel penjelas 

Komunikasi (X3) 3,243 Tidak ada indikasi kolinearitas 
antar variabel penjelas 

Kebenaran (X4) 3,788 Tidak ada indikasi kolinearitas 
antar variabel penjelas 

              Sumber : Data Primer diolah 

                      Keterangan : -     Jumlah data (observasi) = 100 

   -     Nilai Ttabel : α  = 5% = 1.980 
-     Dependent Variabel  Kepuasan nasabah 

peminjam  (Y) 
           

             Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa  untuk semua 

variabel  (X1, X2, X3, dan X4) tidak terjadi multikolinearitas dengan 

ditunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10. 

 

3.   3.   3.   3.   Uji NonUji NonUji NonUji Non----HeteroskesdastisitasHeteroskesdastisitasHeteroskesdastisitasHeteroskesdastisitas    

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-

koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi 

kurang dari semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah 

satu asumsi dasar regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama 

untuk semua pengamatan atau disebut homoskedastisitas (Gujarati, 

1997:173). Hasil pengujian dengan menggunakan scatter plot dapat 

dilihat pada gambar 4.2. berikut:  
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       Gambar 4.2.       Gambar 4.2.       Gambar 4.2.       Gambar 4.2.    

Regression Standardized Predicted ValueRegression Standardized Predicted ValueRegression Standardized Predicted ValueRegression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Kepuasan Nasabah Peminjam (Y)Dependent Variable: Kepuasan Nasabah Peminjam (Y)Dependent Variable: Kepuasan Nasabah Peminjam (Y)Dependent Variable: Kepuasan Nasabah Peminjam (Y)

 
 

Tampak dari grafik scatter plot 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 

heteroskesdatisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi model. 

    

4.4.34.4.34.4.34.4.3    Analisis Data dan InterpretasiAnalisis Data dan InterpretasiAnalisis Data dan InterpretasiAnalisis Data dan Interpretasi    

4.4.3.14.4.3.14.4.3.14.4.3.1    Analisis Regresi Linier BergandaAnalisis Regresi Linier BergandaAnalisis Regresi Linier BergandaAnalisis Regresi Linier Berganda    

 Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen, melalui pengaruh Variabel 

Keuntungan Bersama (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3), dan 
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Kebenaran (X4) terhadap Kepuasan Nasabah Peminjam (Y). Hasil regresi 

dapat dilihat  pada tabel  di bawah ini: 

    Tabel  4.19.Tabel  4.19.Tabel  4.19.Tabel  4.19.    
Hasil Analisis Regresi Hasil Analisis Regresi Hasil Analisis Regresi Hasil Analisis Regresi         

Variabel 
 

Unstandardized 
Coefficients (B) 

Standardized 
Coefficients 

(Beta) 

T hitung 
 

Sig. 
 

Keterangan 

(Constant) -2.676     
X1 0.161 0,189 2.283 0.025 Signifikan 
X2 0.157 0,174 2.036 0.044 Signifikan 
X3 0.440 0,337 3.901 0.000 Signifikan 
X4 0.309 0,274 2.936 0.004 Signifikan 

 
R 
R Square 
F hitung 
F tabel 
Sign. F 

α   

 

 
= 0.884 
= 0.781 
= 84.645 

= 2.467 

= 0.000 

= 0.05 
Sumber : Data primer diolah  

Keterangan :   -  Jumlah data (observasi) = 100 

- Nilai Ttabel : α  = 5% = 1.980 

- Dependent Variabel Y        

Variabel tergantung pada regresi ini adalah Kepuasan nasabah 

peminjam (Y) sedangkan variabel bebasnya adalah Variabel Keuntungan 

bersama (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3), dan Kebenaran (X4). 

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :  

Y= 0.189X1 + 0.174X2 + 0.337X3 + 0.274X4 + e 

Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang 

signifikan pada semua variabel. Adapun interpretasi dari persamaan 

tersebut adalah : 
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 1. b1 =  0.189 

  Koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa variabel keuntungan 

bersama berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah peminjam 

dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, X3, dan X4 = 0) atau 

Cateris Paribus. 

2. b2 =  0.174 

Koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa variabel komitmen 

berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah peminjam dengan 

asumsi variabel yang lain tetap (X1, X3, dan X4 = 0) atau Cateris 

Paribus. 

3. b3 =  0.337 

Koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah peminjam dengan 

asumsi variabel yang lain tetap (X1, X2, dan X4 = 0) atau Cateris 

Paribus. 

4. b4 =  0.274 

Koefisien regresi b4 ini menunjukkan bahwa variabel kebenaran 

berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah peminjam dengan 

asumsi variabel yang lain tetap (X1, X2, dan X3 = 0) atau Cateris 

Paribus. 
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 Berdasarkan hasil interpretasi persamaan tersebut didapatkan 

beberapa hal antara lain:  

1. Dilihat dari hasil persamaan tersebut, bahwa variabel Relationship 

Marketing berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

nasabah peminjam. 

2. Berikut ini adalah urutan dari variabel Relationship Marketing 

berdasarkan nilai Standardize Coefficient Regresion yaitu: 

Dimensi komunikasi (b3= 0,337), kebenaran (b4 =0,274), 

keuntungan bersama (b1 = 0,189), komitmen (b2 = 0,174). 

   

4.4.44.4.44.4.44.4.4    Hasil Pengujian HipotesisHasil Pengujian HipotesisHasil Pengujian HipotesisHasil Pengujian Hipotesis    

4.4.4.14.4.4.14.4.4.14.4.4.1    Pengujian Hipotesis PertamaPengujian Hipotesis PertamaPengujian Hipotesis PertamaPengujian Hipotesis Pertama    

Untuk menunjukkan apakah semua variabel Relationship Marketing 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan uji F. Berikut ini adalah 

tabel yang menunjukkan  hasil uji F  dan besarnya F tabel dengan Degree 

of Freedom (df) 4. 

Tabel Tabel Tabel Tabel 4.20.4.20.4.20.4.20.    
 Pengujian Hipotesis Pertama Pengujian Hipotesis Pertama Pengujian Hipotesis Pertama Pengujian Hipotesis Pertama Secara Simultan Secara Simultan Secara Simultan Secara Simultan    

 Hipotesis Alternatif (Ha)Hipotesis Alternatif (Ha)Hipotesis Alternatif (Ha)Hipotesis Alternatif (Ha)    NilaiNilaiNilaiNilai    StatusStatusStatusStatus    

1 Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara serentak dari Variabel 
Keuntungan Bersama, Komitmen, 
Komunikasi, dan Kebenaran terhadap 
Kepuasan Nasabah Peminjam (Y). 

F       = 84,645 

Sig F = 0,000 

Ftabel  = 2,467 

Ha diterima  

/ Ho ditolak 

           Sumber : Data Primer diolah 
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Berdasarkan tabel 4.21. untuk hipotesis yang pertama dilakukan 

dengan  Uji F yaitu pengujian secara simultan (bersama-sama) pengaruh 

Keuntungan Bersama (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3), dan 

Kebenaran (X4) terhadap Kepuasan Nasabah Peminjam (Y). Pada 

pengujian ini Ha diterima yang  ditunjukkan dengan besarnya Fhitung 

sebesar 84,645. Nilai ini lebih besar dari F tabel (84,645 > 2,467). Hal  ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari 

Variabel Keuntungan Bersama (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3), 

dan Kebenaran (X4) terhadap Kepuasan Nasabah Peminjam (Y). 

    

4.4.4.24.4.4.24.4.4.24.4.4.2    Pengujian Hipotesis KeduaPengujian Hipotesis KeduaPengujian Hipotesis KeduaPengujian Hipotesis Kedua    

Untuk menunjukkan apakah variable independen secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap variable terikat maka 

digunakan uji t. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan  hasil uji t  dan 

besarnya t tabel  pada signifikansi 5% dua sisi : 
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Tabel 4.21.Tabel 4.21.Tabel 4.21.Tabel 4.21.    
PengujianPengujianPengujianPengujian Hipotesis Secara Parsial Hipotesis Secara Parsial Hipotesis Secara Parsial Hipotesis Secara Parsial    

 HipotesisHipotesisHipotesisHipotesis    NilaiNilaiNilaiNilai    StatusStatusStatusStatus    

1 Variabel Keuntungan Bersama 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah 

peminjam 

t        =   2,283 

Sig t  =   0,025 

ttabel     =  1,980 

Ha diterima/ 

Ho ditolak 

2 Variabel Komitmen berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah peminjam 

t        =   2,036 

Sig t  =   0,044 

ttabel     =  1,980 

Ha diterima/ 

Ho ditolak 

3 Variabel Komunikasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah peminjam 

t        =   3,901 

Sig t  =   0,000 

ttabel     =  1,980 

Ha diterima/ 

Ho ditolak 

4 Variabel Kebenaran berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah peminjam 

t        =   2,936 

Sig t  =   0,004 

ttabel     =  1,980 

Ha diterima/ 

Ho ditolak 

          Sumber : Data Primer diolah 

 

a. Variabel  Keuntungan bersama  (X1) 

Variabel Keuntungan bersama (X1) memiliki  nilai tstatistik sebesar  

2.283. Nilai ini lebih besar dari t tabel (2.283 > 1.980). Dengan 

demikian pengujian menunjukkan H01 ditolak atau Ha1 diterima. 

Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel Keuntungan bersama  

berpengaruh secara signifikan terhadap  Kepuasan nasabah 

peminjam .  
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b. Variabel  Komitmen  (X2) 

Variabel Komitmen  (X2) memiliki nilai tstatistik sebesar  2.036. 

Nilai ini lebih besar dari ttabel  (2.036 > 1.980). Dengan demikian 

pengujian menunjukkan H02 ditolak atau Ha2 diterima. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel Komitmen berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kepuasan nasabah peminjam .  

c. Variabel  Komunikasi (X3) 

Variabel Komunikasi (X3) memiliki nilai tstatistik sebesar  3.901. 

Nilai ini lebih besar dari ttabel  (3.901 > 1.980). Dengan demikian 

pengujian menunjukkan H03 ditolak atau Ha3 diterima. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel Komunikasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kepuasan nasabah peminjam.  

d. Variabel  Kebenaran  (X4) 

Variabel Kebenaran  (X4) memiliki nilai tstatistik sebesar  2.936. 

Nilai ini lebih besar dari ttabel  (2.936 > 1.980). Dengan demikian 

pengujian menunjukkan H04 ditolak atau Ha4 diterima. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel Kebenaran berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kepuasan nasabah peminjam .  

Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis di atas adalah yang diwakili oleh variabel Keuntungan bersama 

(X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3), dan Kebenaran (X4) 

berpengaruh secara serentak maupun parsial terhadap Kepuasan nasabah 

peminjam (Y). 
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4.4.4.34.4.4.34.4.4.34.4.4.3    Pengujian Hipotesis KetigaPengujian Hipotesis KetigaPengujian Hipotesis KetigaPengujian Hipotesis Ketiga    

Untuk  menunjukkan variabel bebas manakah yang paling dominan 

mempengaruhi Kepuasan nasabah peminjam dengan melihat nilai 

koefisien beta yang distandarisasi yang paling besar. Dari lampiran dapat 

diketahui bahwa variabel yang paling dominan adalah variabel 

Komunikasi (X3) yang ditunjukkan dengan nilai  Koefisien Beta yang 

distandarisasi terbesar yaitu sebesar 0.337. Hipotesis ini didukung oleh 

Sritua Arief (1993:12) yaitu : untuk menentukan variabel bebas yang 

paling menentukan  (dominan)  dalam mempengaruhi nilai dependen 

variabel dalam suatu model regresi linear, maka gunakanlah koefisien Beta 

(Beta Coefficient). Koeffisien tersebut disebut standardized  cofficient.  

Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis ketiga terbukti. 

 Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya 

adalah dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis 

regresi dalam menjelaskan variasi nilai variabel independen. Hasil analisis 

korelasi yang diperoleh dari output regresi (lampiran 5) mengkorelasi 

pengaruh  yang diwakili oleh variabel Keuntungan bersama, Komitmen, 

Komunikasi, dan Kebenaran  terhadap Kepuasan nasabah peminjam  

diperoleh nilai Adjusted R2 = 0,772. Angka ini menunjukkan bahwa 

variasi nilai Kepuasan nasabah peminjam  yang dapat dijelaskan oleh 

persamaan regresi yang diperoleh sebesar 77.2% sedangkan sisanya, yaitu 

22.8%, dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. R sebesar 

0.884 artinya pengaruh antara variabel Keuntungan bersama, Komitmen, 
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Komunikasi, dan Kebenaran  terhadap Kepuasan nasabah peminjam 

adalah cukup kuat. 

    

4.54.54.54.5    Implikasi HImplikasi HImplikasi HImplikasi Hasil Penelitianasil Penelitianasil Penelitianasil Penelitian    

             Dari analisis penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 15.0 for windows, maka dapat diketahui bahwa : 

a) Berdasarkan analisis regresi pada penelitian ini diperoleh koefisien beta 

terbesar jatuh pada variabel Komunikasi (X3). Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Komunikasi (X3) memiliki pengaruh yang lebih besar 

dalam menentukan Kepuasan Pelanggan (Y) daripada variabel bebas 

lainnya, yaitu Keuntungan Bersama (X1), Komitmen (X2), dan 

Kebenaran (X4). Dalam hal ini Bank Jatim harus dapat mempertahankan 

serta mampu meningkatkan komunikasi terhadap nasabah. Tidak hanya 

meningkatkan komunikasi, namun juga kemampuan dalam 

berkomunikasi dengan nasabah peminjam. Hal ini dikarenakan 

komunikasi merupakan media yang sangat membantu perusahaan dalam 

menyampaikan dan memahami keinginan, kebutuhan, dan harapan 

nasabah. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media dan Bank 

Jatim telah melaksanakan kegiatan komunikasi baik melalui media cetak 

maupun media elektronik untuk dapat semakin mendekatkan diri dengan 

nasabah peminjam. Nasabah tidak hanya akan mendapatkan banyak 

informasi mengenai segala kebutuhan terutama dalam hal kredit melalui 

media yang tersedia, namun juga dapat menyampaikan banyak hal, 

termasuk keluhan atas pelayanan yang mungkin masih dirasa kurang 



 

 

101 

 

yang kemudian akan segera ditanggapi oleh pihak Bank Jatim. Hal 

tersebut membuat komunikasi antara Bank Jatim dengan nasabah 

peminjam menjadi komunikasi yang efektif. 

b) Selanjutnya untuk variabel Keuntungan Bersama (X1),  berdasarkan hasil 

pengamatan penelitian tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam 

mempengaruhi kepuasan nasabah peminjam. Hal ini dikarenakan kedua 

belah pihak baik Bank Jatim maupun nasabah peminjam belum 

merasakan keuntungan seperti yang diharapkan disebabkan karena 

masing-masing pihak memiliki keinginan yang berbeda dalam 

mendapatkan keuntungan dalam suatu kegiatan transaksi. Agar kedua 

belah pihak merasakan keuntungan, maka diperlukan adanya suatu 

keselarasan yang diharapkan dapat membuat semua pihak merasa 

diuntungkan. 

c) Variabel Komitmen (X2) memiliki pengaruh paling sedikit terhadap 

kepuasan nasabah peminjam. Dalam hal kualitas SDM, nasabah merasa 

sudah cukup baik. Begitu juga yang dirasakan dengan jaminan keamanan 

ketika transaksi berlangsung. Namun, dalam hal produk, masih terdapat 

beberapa nasabah yang masih belum sepenuhnya paham produk kredit 

apa saja yang ditawarkan oleh Bank Jatim begitupun dengan proses 

pengajuan kredit yang biasanya berkaitan dengan kelengkapan berkas 

pada saat pengajuan kredit. 

d) Variabel lainnya yang memiliki cukup pengaruh terhadap kepuasan 

nasabah peminjam adalah variabel Kebenaran (X4). Hal ini dikarenakan 

nasabah peminjam merasa Bank Jatim bersungguh-sungguh dalam 
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melayani nasabah, terutama dalam menangani keluhan nasabah 

peminjam. Tidak hanya itu, nasabah juga sudah merasa cukup yakin 

dengan segala informasi yang diberikan yang berarti nasabah merasa 

bahwa karyawan Bank Jatim menjunjung kejujuran dalam memberikan 

segala informasi yang dibutuhkan nasabah mengenai kredit. 
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BAB VBAB VBAB VBAB V    

KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN    

    

5.15.15.15.1    KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN    

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada nasabah peminjam Bank Jatim 

Cabang Batu mengenai pengaruh Relationship Marketing Terhadap Kepuasan 

Nasabah Peminjam, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Komponen Relationship Marketing yang terdiri dari keuntungan 

bersama (X1), komitmen (X2), komunikasi (X3), serta kebenaran (X4) 

secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah peminjam 

(Y). 

2. Komponen Relationship Marketing yang terdiri dari keuntungan 

bersama (X1), komitmen (X2), komunikasi (X3), serta kebenaran (X4) 

secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan nasabah peminjam (Y). 

3. Variabel komunikasi (X3) mempunyai pengaruh paling dominan 

diantara variabel independen lainnya terhadap kepuasan nasabah 

peminjam (Y). 

    

5.25.25.25.2    SARANSARANSARANSARAN    

    Dari hasil penelitian yang dilakukan pada nasabah peminjam Bank Jatim 

Cabang Batu mengenai pengaruh Relationship Marketing Terhadap Kepuasan 

Nasabah Peminjam diketahui bahwa variabel Keuntungan Bersama (X1), 

Komitmen (X2), Komunikasi (X3), serta Kebenaran (X4) berpengaruh signifikan 
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terhadap variabel Kepuasan Nasabah Peminjam (Y). Namun ada beberapa saran 

yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Jatim Cabang Batu harus terus 

berorientasi pada nasabah. Hal ini dikarenakan Bank Jatim bergerak 

dalam bidang usaha jasa yang selalu melakukan interaksi dengan 

nasabah. Sehingga sangat penting bagi Bank Jatim untuk terus 

menjaga dan meningkatkan kepuasan nasabahnya melalui peningkatan 

hubungan secara berkala. 

2. Dalam Keuntungan Bersama (X1) Bank Jatim masih perlu 

meningkatkan lagi keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh 

nasabah peminjam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan terus 

meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah peminjam dan 

meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Bank Jatim 

dapat memberikan bunga kredit yang bersaing atau dengan kata lain 

memberikan bunga kredit yang lebih kecil dari bunga kredit bank lain. 

3. Dalam Komitmen (X2) khususnya tentang keterlibatan nasabah dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh Bank Jatim masih perlu ditingkatkan lagi 

supaya lebih dapat mempererat hubungan antara Bank Jatim dengan 

nasabahn peminjamya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kualitas SDM secara berkala sehingga pada akhirnya nasabah akan 

merasa puas. 

4. Dalam variabel Komunikasi (X3) pelaksanaannya sudah baik, namun 

Bank Jatim sebaiknya terus meningkatkan kemampuan komunikasi 

dengan nasabah peminjam. Intensitas hubungan juga perlu lebih 
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ditingkatkan. Peningkatan hubungan melalui komunikasi dapat 

semakin meningkatkan kepuasan nasabah peminjam. 

5. Dalam variabel Kebenaran (X4) pelaksanaannya sudah cukup baik, 

kejujuran dan kebenaran dijunjung cukup baik oleh setiap karyawan 

Bank Jatim. namun Bank Jatim pelu lebih meningkatkan kepuasan 

nasabah peminjam melalui variabel kebenaran ini dengan terus 

meningkatkan kesungguhan dalam melayani nasabah peminjam 

dengan meningkatkan terus dan menjunjung tinggi profesionalitas. 
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