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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1 Profil Bank Danamon 

PT.  Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada tahun 

1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata “dana moneter” 

dan pertama kali digunakan pada tahun 1976 ketika 

perusahaan berubah nama dari Bank Kopra. Bank Danamon 

bertekad untuk menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka di 

Indonesia” yang keberadaannya diperhitungkan. Bank 

Danamon bertujuan mencapai posisi ini dengan menjadi 

organisasi yang beusat pada nasabah; yang melayani semua 

segmen dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-

masing segmen; berdasarkan keunggulan penjualan dan 

pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas dunia. 

Danamon beraspirasi menjadi perusahaan pilihan untuk 

berkarya dan dihormati oleh semua pihak pemangku 

kepentingan, sementara memegang teguh kelima nilai 

perusahaan yaitu: peduli, jujur, mengupayakan yang terbaik, 

kerjasama, dan profesionalisme yang disiplin. 

Tumpuan Danamon untuk memenuhi semua kebutuhan 

nasabahnya tercermin dari pendekatan bisnis. Fokus 

perbankan yang universal, diimplementasikan pada tahun 2003 

menentukan arah ekspansi bisnis Danamon ke depan. 

Danamon telah melengkapi rangkaian segmen usahanya pada 

akhir 2004, mulai dari mass market, perbankan komersial dan 

UKM, perbankan ritel, bisnis kartu kredit, perbankan syariah, 

perbankan koorasi, tresuri, pasar modal dan lembaga 

keuangan, serta Adira Finance. Danamon juga membangun 

bisnis asuransi dan bisnis keuangan rumah tangga lewat Adira 
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Insurance dan Adira Kredit yang dulunya bernama Adira 

Quantum. 

Menurut Prayetno dan Muslihudin (2013), Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Danamon adalah bank ke-enam terbesar di Indonesia 

berdasarkan aset, dengan jaringan sejumlah sekitar 2.450 pada 

akhir Juni 2014, terdiri dari antara lain kantor cabang 

konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan unit 

Syariah, serta kantor anak cabang perusahaannya. Danamon 

juga didukung oleh serangkaian fasilitas perbankan elektronik 

yang komprehensif. 

 

4.1.1 Danamon Simpan Pinjam (DSP) 

Danamon simpan pinjam merupakan salah satu bentuk 

layanan dari Bank Danamon untuk pengusaha mikro, kecil dan 

menengah, baik dalam hal pembiayaan (kredit) maupun 

simpanan (tabungan dan deposito). Usaha mikro dan kecil 

dalam definisi Bank Danamon adalah usaha yang memiliki 

tingkat penjualan tahunan tidak lebih dari dua milyar atau 

memiliki kebutuhan pinjaman antara satu juta hingga 500 juta. 

Danamon simpan pinjam terdiri dari dua unit layanan bisnis, 

yaitu: 

1). Unit Pasar Model 

Pada unit pasar model fokus melayani nasabah pada 

komunitas Pasar Inti dan Plasma, yang melayani individu 

dengan usaha sendiri yang bersifat informal dengan kebutuhan 

pembiayaan maksimal 500 juta. Produk pinjaman yang saat ini 

telah disalurkan ke nasabah DSP Pasar model terdiri dari 

empat jenis, yaitu: 
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a. Dana Pinjam 50 (DP 50), yakni pinjaman untuk keperluan 

modal usaha dan investasi dengan nominal pinjaman antara 

5 juta sampai dengan 50 juta, lama waktu pencairan 2 – 3 

hari sejak dokumen diterima lengkap. 

b. Dana Pinjam 200 (DP 200), yakni pinjaman untuk 

keperluan modal usaha dan investasi dengan nominal 

pinjaman antara 50 juta sampai dengan 200 juta, lama 

waktu pencairan 2 – 3 hari sejak dokumen diterima 

lengkap. 

c. Dana Siaga, yakni pinjaman dengan plafon pinjaman 10 

juta sampai dengan 50 juta khusus untuk debitur yang 

sebelumnya telah meneriman pinjaman di DSP dengan 

status lancar plafon pinjaman bisa sampai dengan 100 juta. 

Produk pinjaman ini diperuntukkan bagi nasabah yang 

memiliki pinjaman di Bank atau lembaga keuangan lain 

selama minimal 12 bulan dengan status pinjaman lancar, 

lama waktu pencairan 2  hari sejak dokumen diterima 

lengkap. 

d. Dana Talangan, yakni pinjaman tanpa agunan dengan 

plafon pinjaman 250 ribu sampai dengan 10 juta 

diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki tabungan 

di Bank Danamon Indonesia selama minimal 3 bulan. 

2) Unit Solusi Modal 

Pada unit solusi modal ini fokus melayai individu yang 

memiliki usaha sendiri, dengan target utama para pengecer. 

Kebutuhan pembiayaan yang diberikan maksimal 500 juta. 

Produk ini adalah pinjaman dengan plafon pinjaman maksimal 

500 juta. Dengan jangka waktu angsuran yang diberikan yaitu 

minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun, diperuntukkan bagi 

nasabah yang memiliki usaha. 
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4.1.1.1 Danamon Simpan Pinjam Cabang Pasar Sambi 

            Kediri 

Danamon simpan pinjam merupakan salah satu divisi pada 

Bank Danamon Indonesia yang merupakan salah satu unit 

pada DSP yang fokus dalam hal simpanan yang berupa 

tabungan deposito, serta pembiayaan berupa kredit yang 

disalurkan hanya kepada nasabah yang memiliki usaha. DSP 

Pasar Sambi merupakan divisi yang berada di bawah Bank 

Danamon Indonesia regional Jawa Timur, yang didirikan pada 

tahun 2009, yang beralamatkan Jalan Surya No. 2 Sambi 

Ringinrejo, Kabupaten Kediri Jawa Timur. 

 

4.1.1.2 Struktur Organisasi Danamon Simpan Pinjam 

            Pasar Sambi 

Stuktur organisasi perusahaan merupakan landasan bagi 

seluruh pegawai yang ada dala suatu perusahaan. Struktur 

organisasi pada intinya mengandung penerapan batas-batas 

tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing 

pegawai. Struktur organisasi pada Bank Danamon Simpan 

Pinjam Pasar Sambi disajikan pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur organisasi pada Bank Danamon Simpan 

                 Pinjam Pasar Sambi 

Unit Manager 

Operation Officer Credit Officer Salles Officer 

Teller Loan Admin 

Security 
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Keterangan gambar: 

 Unit manager: orang yang mempunyai kewenangan dan 

tanggung jawab terhadap lancarnya kegiatan kerja di DSP 

Pasar Sambi. Tugas seorang unit manager yaitu memimpin 

unit usaha dengan 10 – 15 staff, memastikan operasional 

kegiatan sesuai dengan prosedurdankebijakan yang berlaku, 

membangun organisasi, dan melakukan review pengajuan 

kredit. 

 Credit Officer: orang yang bertanggung jawab untuk 

memverifikasi dan menganalisis setiap proposal kredit yang 

diajukan serta memutuskan kredit sesuai dengan 

ketentuannya. Tugas credit officer yaitu menjaga disiplin 

prosesdan kualitas setiap pengajuan kredit, melakukan 

verifikasi penganjuan kredit, merekomendasikan keputusan 

kredit kepada unit manager, dan melakukan revies 

administrasikredit sesuai dengan prosedur. 

 Operation Officer: orang  yang bertanggung jawab 

terhadap kegiatan operasional di DSP Pasar Sambidan 

melakukan fungsi kontrol terhadap security dan teller. 

 Salles Offiicer: orang yang bertanggung jawab dalam 

penjualan kredit serta collection ntuk membantu 

tercapainya target dari DSP Pasar Sambi. Tugas salles 

officer yaitu mencari nasabah baru dan mengelola 

portofolio, menjaga hubungan baik dengan nasabah, serta 

mengembangkan dan mengelola portofolio pinjaman yang 

sehat. 

 Teller: orang yang bertanggung jawab atas proses 

pembukaan Customer Information File (CIF), pembukaan 

rekening, penutupan rekening, transaksi nasabah termasuk 

melakukan layanan cash pick up (transaksi setoran di 
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tempat usaha debitur) dan melakukan berbagai proses 

operasional dengan efisien. 

 Loan Admin: orang yang bertanggung jawab atas 

adinistrasi dokumen – dokumen kredit debitur. 

 Security: orang yang menjaga dan bertanggung jawab atas 

keamanan selama jam operasional kerja, mengawal petugas 

cash pick up serta transaksi perbankan yang membutuhkan 

pengawalan. 

 

4.2 Sistem Pemberian Kredit Usaha Peternakan DSP 

      Pasar Sambi 

Menurut Prayetno (2013), kredit adalah pemberian 

pinjaman oleh pihak lain yang akan dikembalikan pada suatu 

masa tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian 

hasil atau yang diterima sekarang akan dikembalikan pada 

masa yang akan datang. Produk kredit merupakan pinjaman 

yang diberikan kepada nasabah debitur untuk memulai sebuah 

usaha dengan ketentuan pengembalian di waktu yang akan 

datang menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta dilihat 

melalui kemampuan nasabah membayar kembali angsuran 

kredit di waktu mendatang. Ketentuan  umum mengenai kredit 

yang telah ditetapkan DSP  Pasar Sambi, antara lain: 

1. Menetapkan Target Pemasaran 

Dalam menetapkan target pemasaran hal-hal yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

a. Calon debitur  adalah pedagang, pengusaha perorangan 

atau individu berpenghasilan tetap. Pengaju kredit usaha 

peternakan di DSP Pasar Sambi kebanyakan adalah 

pelaku pegembang usaha peternakan. 

b. Tempat usaha debitur berada di dalam radius ± 7 km 

dari DSP Pasar Sambi. Lokasi bank berada di perbatasan 
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Kabupaten Kediri dan juga Kabupaten Blitar, maka 

pengaju kredit usaha peternakan di DSP Pasar Sambi 

kebanyakan bertempat tinggal di sekitar Pasar Sambi 

dan juga di sekitaran perbatasan Kabupaten Kediri dan 

Kabupaten Blitar. 

2. Persyaratan Umum Calon debitur 

Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur 

untuk mengajukan permohonan kredit, antara lain: 

a. Calon debitur adalah Warga Negara Indonesia (WNI) 

yang berdomisili di wilayah Indonesia. Calon debitur 

yang mengajukan permohonan kredit usaha peternakan 

di DSP Pasar Sambi adalah warga Negara Indonesia, 

mengingat lokasi perusahaan berada di wilayah Sambi, 

maka calon debitur kebanyakan bertempat tinggal di 

sekitar perbatasan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten 

Blitar. 

b. Usia calon debitur minimal 20 tahun atau 18 tahun 

untuk yang telah menikah. Usia maksimal calon debitur 

untuk melakukan pinjaman adalah 60 tahun. Rata-rata 

usia pengaju kredit usaha peternakan di DSP Pasar 

Sambi adalah di kisaran usia 41 – 50 tahun. 

c. Tidak ada informasi negative, misalnya penjudi, 

pemabuk, berkarakter atau memiliki reputasi buruk 

lainnya. Rata-rata pengaju kredit usaha peternakan di 

DSP Pasar Sambi adalah wiraswasta, diantaranya 

adalah pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya. 

Kejelasan informasi maupun status calon debitur dapat 

diketahui dari catatan usaha ataupun reputasi 

masyarakat di sekitarnya. 

d. Lama usaha minimal 2 tahun di bidang usaha sejenis. 

Usaha calon debitur dapat diketahui dari Surat 
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Keterangan usaha yang dilampirkan dan juga reputasi 

usaha dapat diperoleh dari masyarakat yang tinggal di 

sekitar lokasi usaha. 

e. Status tempat usaha, tempat tinggal dan jaminan 

kepemilikan atas nama debitur, pasangan debitur, orang 

tua kandung maupun anak kandung debitur. Status 

kepemilikan usaha calon debitur dapat diketahi dari 

Surat Keterangan usaha yang dilampirkan sebagai 

persyaratan tambahan. 

f. Wajib melakukan BI checking kepada debitur dan 

pasangan untuk total kredit di atas Rp. 100 juta. DSP 

Pasar Sambi telah menyediakan fasilitas untuk 

mengetahui informasi mengenai sejarah kredit calon 

debitur. 

g. Tujuan pinjaman untuk modal kerja, ataupun untuk 

pengembangan usaha. Pengaju kredit usaha peternakan 

di DSP Pasar Sambi kebanyakan ditujukan untuk 

pengembangan usaha peternakan yang dimiliki, baik 

dalam pengembangan usaha ataupun memulai sebuah 

usaha peternakan baru dibidang non ruminansia atau 

unggas. 

3. Jenis Usaha yang Dihindari 

a. Usaha yang berdiri kurang kurang dari dua tahun. Syarat 

diberikan untuk mengetahui kemampuan pengaju kredit 

dalam mengelola usaha di bidang peternaan. Nasabah 

kredit usaha peternakan di DSP Pasar Sambi 

kebanyakan telah memiliki usaha sekurang-kurangnya 

dua tahun, hal ini terbukti dari catatan yang dimiliki 

pegawai (Loan Admin) sebagai orang yang bertanggung 

jawab atas administrasi dokumen-dokumen kredit 

debitur. 
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b. Usaha yang illegal dan tidak etis atau tidak sesuai 

dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat 

umum. Persyaratan yang diberikan untuk calon debitur 

kredit usaha peternakan salah satunya adalah Surat 

Keterangan Usaha yang harus dilampirkan, dari sini lah 

kreditur DSP Pasar Sambi dapat mengetahui informasi 

usaha yang dimiliki debitur. 

 

4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit di DSP Pasar Sambi dinilai 

telah memenuhi ketepatan prosedur sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, yaitu: 

1) Nasabah kredit usaha peternakan mengajukan proposal 

kredit kepada kreditur atau pihak DSP Pasar Sambi 

melalui pegawai bagian kredit atau credit officer. Calon 

nasabah kredit usaha peternakan di DSP Pasar Sambi 

kebanyakan telah mendapatkan informasi kredit usaha 

peternakan sebelum mengajukan kredit, sehingga pada 

saat nasabah datang ke perusahaan, nasabah telah 

membawa proposal dan dokumen terkait lainnya. 

Informasi tersebut didapatkan melalui debitur lain yang 

terlebih dahulu mengajukan kredit usaha peternakan. 

DSP Pasar Sambi merupakan bank yang dikenal dekat 

dengan masyarakat, hal ini disebabkan karena lokasi bank 

yang berada di wilayah pasar atau pusat keramaian, 

ditambah dengan kebanyakan masyarakat di sekitar DSP 

Pasar Sambi yang bersifat ramah  dan mudah 

bersosialisasi. 

2) Credit officer DSP Pasar Sambi memberikan persyaratan 

dan menyampaikan informasi mengenai aturan dan 

pelaksanaan kredit terhadap calon debitur.  Rara-rata 
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calon nasabah kredit usaha peternakan di DSP Pasar 

Sambi telah melampirkan persyaratan bersama proposal 

yang dibawa saat pertama kali mendatangi bank untuk 

pengajuan kredit. 

3) Apabila calon debitur menyetujui dan bersedia dengan 

aturan serta prosedur yang diterapkan oleh pihak DSP 

unit Sambi, maka calon debitur dapat memenuhi 

kelengkapan dan persyaratan kredit. Pihak DSP unit 

Sambi akan melakukan negosiasi mengenai aturan – 

aturan kredit terkait plafon, bunga dan angsuran kepada 

calon debitur setelah menerima dokumen lengkap 

mengenai persyaratan kredit dari calon debitur. 

4) Apabila calon nasabah telah memberikan persyaratan dan 

melakukan ketentuan pencairan kredit sesuai dengan 

prosedur dan aturan yang berlaku,  maka pihak DSP unit 

Sambi melalui pegawai kredit yaitu pegawai loan admin 

dan security melakukan survey terhadap lokasi usaha dan 

dokumen terkait yang diberikan oleh  calon debitur. 

5) Pihak DSP unit Sambi melalui pegawai yang berwenang 

atau credit officer memberikan keputusan kredit sesuai 

dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara 

kreditur dan debitur. 

6) Pencairan kredit dapat diterima oleh debitur setelah 

mendapatkan verifikasi dari credit officer selama 2 – 3 

hari setelah data diterima lengkap dan telah dilakukan 

survey.  

7) Pengawasan kredit mengenai pembayaran dilakukan oleh 

pihak DSP unit Sambi melalui pegawai yang berwenang 

yaitu loan admin dan salles officer yang dibantu oleh 

security. 
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Pelunasan kredit dilakukan oleh nasabah kredit yang 

berkewajiban membayar kembali angsuran kredit beserta 

bunganya sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan 

ketetapan yang telah disepakati antar kedua belah pihak 

berdasarkan aturan dan prosedur yang diberlakukan oleh pihak 

DSP Pasar Sambi. Nasabah yang mengajukan kredit pada 

Danamon Simpan Pinjam Pasar Sambi diwajibkan memiliki 

sebuah usaha. Syarat kepemilikan usaha digunakan sebagai 

bukti untuk menunjukkan keberadaan usaha tersebut dan 

sebagai jaminan bagi pihak DSP.  

a. Persyaratan calon debitur 

Pada saat pengajuan aplikasi permohonan kredit, calon 

debitur wajib memberikan persyaratan standar seperti halnya 

pengajuan kredit pada umumnya, seperti: 

- Proposal formal, sesuai dengan ketetapan yang 

diberlakukan di DSP Pasar Sambi yaitu untuk mengetahui 

kejelasan dan tujuan kredit. Persyaratan ini berkaitan 

dengan prinsip kehati-hatian yang diberlakukan dalam 

pemberian kredit yaitu Capital dan Purpose, yaitu untuk 

mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki 

calon  debitur dan sebagai penilaian terhadap maksud 

permohonan kredit agar penggunaan kredit tersebut jelas, 

terarah,serta membawa manfaat bagi debitur, kreditur dan 

masyarakat. 

- Identitas diri: KTP suami/atau istri (bagi yang telah 

berkeluarga), atau kartu keluarga. Persyaratan ini telah 

sesuai dengan ketetapan yang diberlakukan di DSP Pasar 

Sambi yaitu untuk mengetahui status kewarganegaraan 

calon debitur, usia, dan  alamat calon debitur. Persyaratan 

ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian pemberian kredit 

yaitu Character dan People, untuk mengetahui bagaimana 
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karakter pemohon kredit dan penilaian terhadap siapakah 

calon debitur. 

- Surat Keterangan Usaha, yaitu untuk mengetahui status 

tempat usaha, lama usaha berjalan, tempat tinggal dan 

jaminan kepemilikan. Persyaratan ini berkaitan dengan 

prinsip kehati-hatian pemberian kredit yaitu Capacity dan 

payment, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan, 

dan  kemampuan nasabah dalam mengelola sebuah usaha 

atau bisnis yang dihubungkan dengan kemampuannya 

membayar kredit nantinya. 

- Rekening listrik/telepon/air, pesyaratan ini sesuai dengan 

ketetapan yang diberlakukan di DSP Pasar Sambi yaitu 

untuk mengetahui kondisi keuangan calon debitur berkaitan 

dengan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yaitu 

Condition dan perspective, untuk mengatahui sumber-

sumber pembiayaankondisi ekonomi pengaju kredit di 

masa sekarang dan di masa yang akan datang. 

- Dan persyaratan tambahan lainnya seperti cashflow jika 

diperlukan 

b. Persyaratan usaha calon debitur 

Pesryaratan yang diajukan oleh pihak DSP Pasar Sambi 

terhadap calon nasabah juga telah memenuhi ketepatan dengan 

ketentuan yang berlaku. Suatu usaha yang dimiliki calon 

debitur adalah menjadi hal yang diwajibkan dalam penyaluran 

kredit oleh DSP Pasar Sambi Kediri. Menurut Abdulkadir dan 

Rilda (2000), apabila bank menerima permohonan kredit dari 

nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu 

yang meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah, 

prospek usaha yang akan dibiayai, jaminan yang diberikan, 

dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank. Syarat yang 
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diperhatikan oleh pihak DSP mengenai usaha milik calon 

nasabah debitur: 

- Usaha permanen, artinya lokasi usaha tersebut tidak 

berpindah-pindah dan juga tidak bongkar pasang sesuai 

dengan ketentuan/ketetapan persyaratan yang berlaku di 

DSP Pasar Sambi. Persyaratan usaha yang permanen 

berkaitan dengan salah satu prinsip 5C dalam pemberian 

kredit, yaitu Conditional atau keadaan, maksudnya adalah 

lokasi usaha dapat berkaitan dengan sektor ekonomi 

disekitar lokasi usaha, sehingga dapat memberikan 

keyakinan kepada pihak DSP dalam memberikan kredit. 

- Lama usaha minimal 2 tahun di tempat yang sama, artinya 

usaha tersebut sudah beroperasi dengan bai selama minimal 

2 tahun sebelum nasabah mengajukan permohonan kredit. 

Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip 5C dalam 

pemberian kredit, yaitu Capacity atau kemampuan, 

maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada pihak DSP 

bahwa calon debitur tersebut memiliki kemampuan 

menjalankan usaha selama minimal 2 tahun sebelum ia 

mengajukan kredit kepada DSP, sehingga dapat 

meyakinkan pihak DSP bahwa calon debitur tersebut 

mampu melunasi kredit sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

- Historikal dengan bank tidak ada masalah, artinya calon 

debitur diarapkan tidak mempunyai catatan buruk pada 

pihak Bank Danamon maupun pihak Bank lainnya 

sehubungan dengan adanya kredit macet ataupun 

permasalahan lainnya. Hal ini dapat diketahui dengan BI-

Checking. 

- Usaha harus milik sendiri, artinya calon nasabah debitur 

tidak melakukan join usaha dengan pihak lain ataupun 
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menjalankan usaha milik orang lain. Hal ini berkaitan 

dengan salah satu prinsip 5C dalam pemberian kredit yaitu 

Capital atau modal, maksudnya adalah agar pihak DSP 

yakin bahwa calon debitur memiliki usaha sendiri dengan 

modal usaha yang dipenuhinya sendiri dan tidak dengan 

campur tangan pihak lain.  

c. Survey dan analisis kredit 

Setelah calon debitur mengajukan aplikasi permohonan 

kredit, selanjutnya pihak DSP Pasar Sambi akan melakukan 

survey dan analisa terhadap calon debitur tersebut untuk 

menilai dan mengetahui mengenai kelayakan dan keadaan 

calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi, maupun dalam 

lingkungan usaha. Pihak DSP Pasar Sambi juga melakukan 

BI-Checking terhadap calon nasabah debitur. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui sejarah peminjaman yang pernah dilakukan 

calon debitur.  

Upaya yang dilakukan dalam melakukan survey dan 

analisis kredit ini adalah untuk mengetahui Collateral atau 

sebagai jaminan dari debitur terhadap kreditur. Manfaat dari 

diketahuinya Collateral adalah adalah untuk meyakinkan 

kreditur bahwa debitur mampu mengelola usaha dengan baik 

dan mengetahui sampai sejauh mana kemauan dan 

kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya 

dalam mengembalikan kredit nantinya. 

 

4.2.1.1.Plafon Kredit dan Jangka Waktu Pinjaman 

Ketentuan mengenai plafon kredit serta jangka waktu 

pinjaman yang diberikan oleh pihak DSP Pasar Sambi kepada 

debitur, yaitu: 

a. Untuk plafon kredit serta jangka waktu pinjaman yang 

diberikan sebesar 5 juta hingga 50 juta maka jangka waktu 
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pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan 

satu tahun. 

b. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar 50 juta hingga 

100 juta maka jangka waktu pinjaman yang diberikan 

adalah enam bulan sampai dengan satu tahun. 

c. Untuk plafon kredit yang dberikan sebesar 100 juta hingga 

200 juta maka jangka waktu   yang diberikan adalah satu 

tahun sampai dengan dua tahun. 

 

4.2.1.2 Penanganan Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah merupakan semua kredit yang memiliki 

kelemahan di mana debitur telah gagal dan atau menghadapi 

kesulitan untukmemenuhi kewaajiban yang telah 

diperjanjikan. Suatu tindakan penanganan yang diberlakukan 

DSP Pasar Sambi untuk menyelesaikan kredit 

bermasalah,yaitu: 

1) Cash Collection, adalah upaya untuk mencari, 

menemukan, meyakinkan dan menagih tunggakan  dengan 

menjemput ke lokasi usaha apabila telah terjadi jatuh 

tempo terhadap debitur. 

2) Reschedulling adalah upaya yang dilakukan bank untuk 

menyesuaikan angsuran kredit dengan kemampuan bayar 

debitur sehinga pembayaran menjadi lancar. Reschedulling 

berlaku bagi debitur yang mempunyai kemampuan bayar 

menurun dan kemauan debitur untuk membayar angsuran 

kredit baik. 

3) Reconditioning, yaitu dengan memperbaiki kondisi debitur 

dengan mengubah persyaratan dengan cara salah satunya 

yaitu dengan menambah modal usaha apabila masih dirasa 

kurang atau diperlukan. 
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4) Restructuring, yaitu dengan menambah fasilitas kredit, 

memperpanjang masa kredit, atau mengganti manajemen 

yang dalam hal ini menempatkan staff atau pegawai bank 

dalam usaha debitur/ turut berpartisipasi dalam usaha yang 

dilakukan debitur. 

5) Surat Peringatan, diberikan kepada debitur yang tidak 

memenuhi janji pembayran tunggakannya dan lama hari 

tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari. 

6) Lelang hak tanggungan, merupakan pilihan terakhir 

apabila pihak bank telah berupaya melakukan tindakan 

penyelamatan namun debitur tetap tidak memenuhi 

kewajibannya, maka proses sesuai hukum yaitu pihak 

bank dapat menyerahkan kepada badan urusan piutang 

Negara. 

 

4.2.2 Karakteristik Nasabah 

4.2.2.1 Karakteristik Nasabah Kredit Usaha Peternakan 

            DSP Pasar Sambi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin nasabah kredit usaha peternakan di DSP 

Pasar Sambi digunakan untuk mengetahui karakteristik 

peternak pemohon kredit berdasar jenis kelamin di wilayah 

Kabupaten Kediri, yang mana bukanlah merupakan 

persyaratan yang diberikan oleh pihak DSP Pasar Sambi, 

untuk itu berdasarkan jenis kelamin pemohon kredit usaha 

peternakan di DSP Pasar Sambi dijelaskan pada gambar 4.  
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Gambar 4. Karakteristik nasabah kredit usaha peternakan DSP 

                 Pasar Sambi berdasarkan jenis kelamin. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nasabah kredit usaha 

peternakan di DSP Pasar Sambi dengan responden terbanyak 

dari total responden sejumlah 100 nasabah adalah berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak  65%  sedangkan sisanya 

yaitu 35%  adalah nasabah kredit DSP Pasar Sambi yang 

berjenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan karena 

nasabah kredit usaha peternakan DSP Pasar Sambi yang 

digunakan sebagai responden penelitian lebih banyak berofesi 

sebagai peternak, yang mana pekerjaan sebagai peternak lebih 

banyak dilakukan oleh kaum laki-laki daripada perempuan. 

 

4.2.2.2 Karakteristik Nasabah Kredit Usaha peternakan 

            DSP Pasar Sambi Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Sambi menyediakan 

jasa kredit usaha yang memiliki beberapa persyaratan, 

diantaranya adalah slip gaji, atau jika calon nasabah kredit 

yang akan melakukan pinjaman kredit usaha tidak memiliki 

slip gaji maka dapat menggunakan lampiran  penghasilan, 

sehingga dalam persyaratan tersebut terdapat kriteria atau 
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persyaratan dari pihak bank berdasarkan pekerjaan yang 

dimiliki oleh nasabah yang disajikan pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Karakteristik nasabah kredit usaha peternakan DSP 

                 Pasar Sambi berdasarkan jenis pekerjaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari konteks 

pekerjaan diperoleh hasil mayoritas yang melakukan pinjaman 

kredit usaha peternakan DSP Pasar Sambi adalah dengan 

pekerjaan terbanyak yaitu sebagai Wiraswasta seperti 

pedagang, atau petani-ternak yang berjumlah 43 nasabah 

dengan prosentase sama dengan jumlah yaitu 43%, kemudian 

untuk PNS yang melakukan pinjaman kredit berjumlah 33%  

nasabah diantara total sejumlah 100 nasabah sebagai 

responden, sedangkan responden dengan pekerjaan Swasta 

termasuk diantaranya adalah karyawan maupun buruh yang 

melakukan kredit pinjaman berjumlah 24%. 

Hasil penelitian pada konteks pekerjaan yang paling 

banyak melakukan pinjaman kredit usaha peternakan di DSP 

Pasar Sambi adalah Wiraswasta termasuk diantaranya adalah 

Pedagang dan Petani-ternak, hal ini disebabkan karena lokasi 

DSP Pasar Sambi adalah dekat dengan sentra peternakan baik 

peternakan ayam pedaging/petelur, bebek pedaging/petelur,  

kambing/domba, sapi/lembu, begitu pula dengan sentra 
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perikanan yang sedang berkembang pesat di wilayah 

kabupaten Kediri dan sekitaran perbatasan Kabupaten Kediri 

dengan Kabupaten Blitar Jawa Timur. 

 

4.2.2.3 Karakteristik Nasabah Kredit Usaha Peternakan 

            DSP Pasar Sambi Berdasarkan Pendidikan  

 Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Sambi Kabupaten 

Kediri memberi persyaratan kredit berupa pengisian formulir 

mengenai informasi ijazah terakhir atau tamatan pendidikan 

yang mana akan dilampirkan pada surat permohonan 

pengajuan kredit pada calon nasabah kredit, untuk itu 

karakteristik nasabah kredit usaha peternakan DSP Pasar 

Sambi dijelaskan pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Karakteristik nasabah kredit usaha peternakan DSP 

                 Pasar Sambi berdasarkan pendidikan 

Hasil penelitian pada gambar 6. menunjukkan bahwa dari 

konteks pendidikan terakhir atau tamatan sekolah nasabah 

diperoleh hasil terbanyak dari total seluruh responden 

berjumlah 100 nasabah  adalah tamatan Sarjana sebanyak 33 

nasabah dengan presentase sama dengan jumlah yaitu 33%, 

berikutnya sejumlah 39% adalah nasabah dengan tamatan 
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SMA, sebanyak 15% nasabah adalah tamatan SMP, dan 

sisanya yaitu 13% nasabah merupakan tamatan D3. 

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir nasabah kredit usaha 

peternakan DSP Pasar Sambi  yaitu yang terbanyak merupakan 

tamatan Sarjana dan SMA. Hal ini disebabkan karena untuk 

memulai bisnis/usaha peternakan selain diperlukan 

kemampuan menjalankan usaha, diperlukan juga kecerdasan 

berfikir guna memperoleh hasil usaha yang maksimal, 

disamping latar belakang masyarakat di wilayah kabupaten 

Kediri merupakan masyarakat gemar belajar dan 

berpendidikan tinggi. Tamatan D3 menghasilkan responden 

paling sedikit dikarenakan tamatan D3 di Kabupaten Kediri 

tidak banyak yang berkaitan dengan ilmu peternakan seperti, 

D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan semacamnya, sehingga 

hanya sebagian kecil saja masyarakat Kediri tamatan D3 yang 

menjalankan usaha peternakan. 

 

4.2.2.4 Karakteristik Nasabah Kredit Usaha Peternakan 

            DSP Pasar Sambi Berdasarkan Usia 

Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Sambi Kabupaten 

Kediri memberi persyaratan kredit berupa pengisian formulir 

informasi data diri, termasuk di dalamnya yaitu tahun 

kelahiran yang mana akan dilampirkan pada surat permohonan 

pengajuan kredit pada calon nasabah kredit, disamping untuk 

mengetahui usia yang mana faktor usia dapat mempengaruhi 

dari watak dan kebiasaan seseorang. Karakteristik nasabah 

kredit usaha peternakan DSP Pasar Sambi berdasarkan usia 

dijelaskan pada gambar 7. 
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Gambar 7. Karakteristik nasabah kredit usaha peternakan DSP 

                 Pasar Sambi berdasarkan usia 

Hasil penelitian pada gambar 5. menunjukkan bahwa dari 

konteks usia nasabah kredit usaha peternakan DSP Pasar 

Sambi adalah terbanyak dari kisaran usia 41-50 tahun yaitu 

sejumlah 40 nasabah dengan presentase sama dengan jumlah 

yaitu 40% karena total keseluruhan nasabah sebagai responden 

adalah 100 nasabah, sejumlah 37% nasabah pada kisaran usia 

31-40 tahun,  selanjutnya 20%  nasabah berada pada kisaran 

usia 51-60 tahun, dan sisanya hanya terdapat 3% nasabah 

diantara keseluruhan responden di kisaran usia 21-30 tahun 

yang melakukan permohonan kredit usaha peternakan di DSP 

Sambi Kabupaten Kediri. 

Karakteristik nasabah kredit usaha peternakan DSP Pasar 

Sambi berdasarkan usia yaitu nasabah kredit usaha peternakan 

terbanyak berada pada kisaran usia 41-50 tahun, berikutnya 

pada kisaran usia 31-40 tahun menempati posisi terbanyak 

kedua nasabah pemohon kredit usia peternakan. Hal ini 

disebabkan karena DSP Pasar Sambi mensyaratkan nasabah 

selaku peternak telah lebih dahulu memiliki atau menjalankan 

usaha peternakan selama minimal 2 tahun sebelum nasabah  
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melakukan permohonan kredit, sehingga pada kisaran usia di 

bawah 30 tahun memiliki responden paling sedikit yaitu hanya 

3 nasabah atau dengan presentase 3% dari keseluruhan total 

nasabah kredit usaha peternakan yang berjumlah 100 nasabah. 

Dari hasil data yang diperoleh,  karakteristik nasabah kredit 

usaha peternakan DSP Pasar Sambi berdasarkan usia yaitu 

masyarakat di wilayah Kediri yang melakukan usaha 

peternakan lebih banyak berada pada kisaran usia di atas 30 

tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian kredit 

usaha peternakan di DSP Pasar Sambi yang hanya 

mendapatkan 3 responden nasabah di kisaran usia di bawah 30 

tahun yang melakukan usaha ternak dari total 100 responden 

nasabah kredit usaha peternakan. 

 
4.2.2.5 Karakteristik Nasabah Kredit Usaha Peternakan di 

            DSP Pasar Sambi Berdasarkan Sektor Usaha 

            Peternakan 

 Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Sambi Kabupaten 

Kediri memberi persyaratan kredit berupa pengisian formulir 

informasi mengenai jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah, 

yang akan dilampirkan pada surat permohonan pengajuan 

kredit pada calon nasabah kredit. 

Jenis usaha nasabah yang digunakan sebagai responden 

penelitian adalah jenis usaha dari sektor usaha peternakan 

yang mana terbagi-bagi menjadi beberapa macam, seperti 

ayam pedaging dan petelur, bebek pedaging dan petelur, 

kambing/domba, sapi, dan burung puyuh. Karakteristik 

nasabah kredit usaha peternakan DSP Pasar Sambi 

berdasarkan Sektor Usaha Peternakan dijelaskan pada diagram 

pada gambar 8. 
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Gambar 8. Karakteristik nasabah kredit usaha peternakan DSP 

                   Pasar Sambi berdasarkan sektor usaha peternakan 

Karakteristik nasabah kredit usaha peternakan DSP Pasar 

Sambi berdasarkan sektor usaha yaitu nasabah kredit usaha 

peternakan terbanyak adalah sektor usaha ayam petelur yaitu 

33 nasabah dengan presentase 33%, sektor usaha bebek petelur 

yaitu  29 nasabah dengan presentase 29%, sektor usaha ayam 

pedaging yaitu 25 nasabah dengan presentase 25%, sektor 

usaha burung puyuh yaitu 4 nasabah dengan presentase 4%, 

sektor usaha ruminansia seperti sapi hanya 5%, selanjutnya 

sektor usaha kambing dan domba masing-masing hanya 

dilakukan oleh 2 orang nasabah dengan presentase 2% dari 

total keseluruhan responden sejumlah 100 nasabah kredit 

usaha peternakan DSP Pasar Sambi. 

Karakteristik nasabah kredit usaha peternakan DSP Pasar 

Sambi berdasarkan sektor usaha dari data yang didapatkan 

menunjukkan masyarakat di wilayah Kediri kebanyakan 

masyarakatnya  melakukan usaha peternakan di bidang non-

ruminansia seperti ayam pedaging, ayam petelur dan bebek 

petelur, sedangkan di bidang sektor usaha ternak ruminansia 
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seperti sapi, kambing, dan domba hanya sebagian kecil dari 

keseluruhan masyarakatnya yang melakukan usaha 

peternakan. Sektor usaha peternakan di bidang non-ruminansia 

khususnya ternak unggas, apabila dilihat dari nilai ekonomis 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan sektor usaha 

ruminansia, hal ini disebabkan perputaran modal usaha 

peternakan unggas lebih cepat sehingga peternak unggas di 

wilayah kabupaten Kediri dapat dengan mudah dalam hal 

proses pembayaran atau pelunasan kredit. 

Hasil penelitian berdasarkan jawaban melalui pertanyaan 

terbuka terhadap pihak DSP Pasar Sambi menunjukkan bahwa 

nasabah kredit usaha peternakan dengan sektor usaha ayam 

pedaging rata-rata memiliki plafon kredit 70 juta – 150 juta 

dengan angsuran rata-rata antara 2,5 juta – 6 juta untuk 

populasi 2.500 – 5.000 ekor ayam pedaging, sektor usaha 

ayam petelur rata-rata memiliki plafon kredit 100 juta – 200 

juta dengan angsuran rata-rata antara 4 juta – 8 juta untuk 

populasi antara 2.000 – 4.000 ekor ayam petelur, sektor usaha 

bebek petelur rata-rata memiliki plafon kredit 47 juta – 117 

juta dengan angsuran antara 2 juta – 5 juta untuk populasi 

2.000 – 4.500 ekor, sektor usaha burung puyuh rata-rata 

memiliki plafon kredit 60 juta – 130 juta dengan angsuran 

antara 3 juta – 5 juta untuk populasi 1.700 – 3.000 ekor, sektor 

usaha ternak sapi rata-rata memiliki plafon kredit 70 juta – 180 

juta dengan angsuran antara 3 juta – 7 juta untuk populasi 5 – 

12 ekor, dan sektor usaha kambing atau domba rata-rata 

memiliki plafon kredit 70 juta – 150 juta dengan angsuran 3 

juta – 7 juta untuk populasi 12 – 25 ekor. Diagram rata-rata 

plafon kredit, rata-rata sektor usaha peternakan dan populasi 

ternak dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata plafon kredit, angsuran, dan populasi 

              nasabah kredit DSP Pasar Sambi  

No. Sektor Usaha Plafon Kredit 

(juta) 

Angsuran Kredit 

(juta) / bulan 

Populasi 

 (ekor) 

1 Ayam 

Pedaging 

70 – 150 2,5 – 6 2.500 – 5000 

2 Ayam Petelur      100  – 200 4 – 8 2.000 – 4.000 

3 Bebek Petelur 47 – 117 2 – 5 2.000 – 2.500 

4 Burung 

Puyuh 

 60 – 130 3 – 5 1.700 – 3.000 

5 Sapi 70 – 180 3 – 7 5 – 12 

6 Kambing 70 – 150 3 – 7 12 – 25 

7 Domba 70 – 150 3 – 7 12 – 25 

Data primer (diolah), 2014 

 
4.3  Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Kredit Usaha 

 Peternakan di DSP Pasar Sambi 

4.3.1 Kualitas Pelayanan (X1) dan Atribut Fisik (X2) 

Penelitian dilakukan terhadap nasabah yang melakukan 

kredit usaha sektor peternakan di DSP Pasar Sambi dari total 

jumlah nasabah diperoleh hasil bahwa variabel bebas yang 

terdiri dari Transparansi (X1.1), Kedisiplinan (X1,2), 

Kemandirian (X1.3), Akuntabilitas (X1.4), Keadilan (X1.5), 

Kepedulian Sosial (X1.6), Tanggung Jawab (X1.7), Realibility 

(X2.1), Responsiveness (X2.2), Assurance (X2.3), Emphaty (X2.4),  

Tangible (X2.5) dengan jawaban yang diperoleh dari penilaian 

skala likert yang dipilih oleh nasabah kredit usaha peternakan 

DSP Pasar Sambi sebagai responden kuisioner. Jawaban 

secara rinci dari variabel X sebagai variabel bebas dan variabel 

Y sebagai variabel terikat dalam penelitian ini disajikan pada 

tabel 9 dan tabel 10. 
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Tabel 9. Hasil Sistem Pelayanan DSP Pasar Sambi 
No. Variabel STP TP CP P SP Rata-rata 

  % % % % % % 

1 Transparansi (X1.1)      3,64 

 Keterbukaan informasi kredit 0 0 35 65 0  

 Informasi publikasi 0 0 37 63 0  
 Informasi persyaratan 0 0 33 67 0  

 Informasi suku bunga 0 0 39 61 0  

2 Kedisiplinan (X1.2)      3,88 

 Waktu pelayanan 0 0 24 67 9  

 Pegawai dalam berpakaian 0 0 23 68 9  

 Ketepatan prosedur pelayanan 0 0 20 68 12  

 Memberikan / menepati janji 0 0 21 69 10  
3 Kemandirian (X1.3)      4,34 

 Kepedulian 0 0 6 57 37  

 Profesionalisme 0 0 2 63 35  

 Ketepatan bekerja individu 0 0 3 59 38  

 Kemampuan bekerja individu 0 0 1 61 38  

4 Akuntabilitas (X1.4)      4,01 

 Pengawasan dari atasan 0 0 10 82 8  

 Keamanan  0 0 8 81 11  
 Kemampuan memberi penjelasan  0 0 7 84 9  

 Kemampuan merespon nasabah 0 0 11 77 12  

5 Keadilan (X1.5)      4,08 

 Keadilan perusahaan 0 0 9 76 15  

 Kesempatan nasabah berpendapat 0 0 7 75 18  

 Kemampuan menanggapi argumen 0 0 8 78 14  

 Respon oleh pegawai terhadap argumen 0 0 8 79 13  

6 Kepedulian Sosial (X1.6)      4,12 
 Kebijakan bank 0 0 5 78 17  

 Kepedulian bank 0 0 6 77 17  

 Kondisi pegawai bagian kredit 0 0 5 79 16  

 Pemahaman kondisi nasabah 0 0 4 78 18  

7 Tanggung Jawab (X1.7)      3,93 

 Tanggungj awab masing – masing 

pegawai 

0 0 9 88 3  

 Tanggung jawab bank 0 0 11 85 4  

 Kesesuaian dengan prosedur 0 0 8 88 4  

 Kesesuaian dengan ketentuan yang 

dijanjikan 

0 0 12 87 1  

Keterangan;  

STP  = Sangat Tidak Puas 

TP   = Tidak Puas 

CP   = Cukup Puas 

P  = Puas 
SP   = Sangat Puas 

Rata – rata = rata – rata skor/nilai     

Data Primer (diolah), 2014 
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Tabel 10. Hasil Atribut Kualitas Pelayanan DSP Pasar Sambi 
No. Variabel STP TP CP P SP Rata-rata 

  % % % % % % 

1 Kehandalan (X2.1)      4,08 

 Kamudahan administrasi 0 0 4 82 14  

 Kesigapan pegawai 0 0 4 88 8  
 Ketepatan pegawai 0 0 3 88 9  

 Kemampuan pagawai mengerti 

nasabah 

0 0 1 86 13  

2 Ketanggapan (X2.2)      3,87 

 Kemampuan pegawai 

berkomunikasi 

0 0 13 84 3  

 Kesediaan pegawai membantu 

nasabah 

0 0 15 80 5  

 Kemampuan pegawai menepati 
waktu 

0 0 18 79 3  

 Ketetapan pegawai menyelesaikan 

masalah 

0 0 18 81 1  

3 Jaminan (X2.3)      4,05 

 Rasa percaya diri pegawai 0 0 1 90 9  

 Rasa aman dan nyaman dengan 
pegawai 

0 0 2 91 7  

 Tingkat kesopanan pagawai 0 0 5 87 8  

 Kemampuan pegawai memberi 
kepercayaan 

0 0 4 88 8  

4 Empati (X2.4)      4,28 

 Keramahan pegawai memberi 
pelayanan 

0 0 2 84 14  

 Kesopanan perilaku pegawai 0 0 3 85 12  

 Kesopanan berkomunikasi 0 0 2 83 15  
 Keterbukaan melayani nasabah 0 0 5 84 11  

5 Bentuk Wujud (X2.5)      3,85 

 Kebersihan dan kerapian 0 0 16 84 0  
 Kelengkapan fasilitas 0 0 14 86 0  

 Kemudahan memperoleh informasi 0 0 17 83 0  

 Kemudahan mengakses sesuai 
informasi 

0 0  13       87        0 

Keterangan; 

STP  = Sangat Tidak Puas 
TP   = Tidak Puas 

CP   = Cukup Puas 

P  = Puas 

SP   = Sangat Puas 

Rata – rata = rata – rata skor/nilai     

 

Data Primer (diolah), 2014 
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Tabel 9 dan 10 menjelaskan bahwa: 

- Transparansi (X1.1) 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan untuk variabel 

bebas yang terdiri dari 12 variabel salah satunya adalah 

transparansi. Indikator dari transparansi meliputi 

keterbukaan informasi kredit, publikasi penawaran kredit, 

keterbukaan syarat pengajuan kredit, dan keterbukaan 

informasi suku bunga. Rata-rata skor/nilai dari empat 

pertanyaan yang diberikan kepada responden melalui 

kuisioner dengan menggunakan skala likert mengenai 

transparansi (X1.1) yaitu 3,64 yang berarti jawaban terbanyak 

mendekati nilai angka empat, yang mana apabila dilihat 

berdasarkan jawaban dari kuisioner yang diberikan adalah 

informasi didapat dengan jelas dan dapat dimengerti, 

penawaran kredit dipublikasikan dengan baik, syarat 

dijelaskan dengan baik dan pelayanannya saling terbuka,  

dan informasi suku bunga dapat didapatkan dengan baik dan 

mudah dipahami. 

- Kedisiplinan (X1.2) 

Variabel bebas item kedisiplinan (X1.2) yang digunakan 

dalam penelitian dilihat melalui empat indikator yaitu 

disiplin waktu pelayanan, pegawai dalam berpakaian, 

kesesuaian pelayanan dengan prosedur, dan 

pemberian/penepatan janji. Rata-rata skor/nilai pertanyaan 

yang diberikan kepada responden melalui kuisioner dengan 

menggunakan skala likert mengenai kedisiplinan (X1.2) yaitu 

3,88 yang berarti jawaban terbanyak mendekati nilai angka 

empat, yang mana apabila dilihat berdasarkan jawaban dari 

kuisioner yang diberikan adalah pegawai memanfaatkan 

waktu dengan baik dan menghargai waktu nasabah, pegawai 

berpakaian dengan rapi, pegawai bekerja dengan rapi, 
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ringkas dan sesuai prosedur, dan pegawai menepati janji 

sesuai dengan ketentuan. 

-  Kemandirian (X1.3) 

Pengukuran variabel kemandirian (X1.3) dilihat melalui 

empat indikator, yaitu kepedulian pegawai, profesionalisme 

pegawai, ketetapanpegawai bekerja secara individu, dan 

kemampuan pegawai bekerja secara individu. Rata-rata 

skor/nilai pertanyaan yang diberikan kepada responden 

melalui kuisioner dengan menggunakan skala likert 

mengenai variabel kemandirian (X1.3) yaitu 4,34 yang berarti 

jawaban terbanyak mendekati nilai angka empat, yang mana 

apabila dilihat berdasarkan jawaban dari kuisioner yang 

diberikan adalah pegawai peduli dan mengerti terhadap 

nasabah, pegawai professional dan terampil, pegawai dapat 

bekerja secara individu/pribadi dengan tepat, serta pegawai 

mampu melayani nasabah secara pribadi/individu dengan 

baik. 

- Akuntabilitas (X1.4) 

Indikator yang dilihat dari variabel ini yaitu pengawasan 

dari atasan terhadap pegawai, pengamanan pelayanan, 

kemampuan pegawai memberi penjelasan, dan kemampuan 

pegawai merespon jawaban. Rata-rata skor/nilai pertanyaan 

yang diberikan kepada responden melalui kuisioner dengan 

menggunakan skala likert mengenai variabel akuntabilitas 

(X1.4) yaitu 4,01 yang berarti jawaban terbanyak mendekati 

nilai angka empat, yang mana apabila dilihat berdasarkan 

jawaban dari kuisioner yang diberikan adalah atasan 

memantau pegawai secara langsung dan turut memberikan 

bantuan, pengamanan selama pelayanan terkondisi dengan 

baik, pegawai dapat memberikan penjelasan dengan baik, 
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serta pegawaimerespon pertanyaan danmenjawab pertanyaan 

dengan baik. 

- Keadilan (X1.5) 

Indikator yang dilihat dari variabel ini yaitu keadilan 

perusahaan terhadap nasabah kredit, kesempatan nasabah 

berpendapat, kemampuan pegawai menanggapi argumen 

nasabah, dan respon oleh pegawai terhadap argumen 

nasabah. Rata-rata skor/nilai pertanyaan yang diberikan 

kepada responden melalui kuisioner dengan menggunakan 

skala likert mengenai variabel keadilan (X1.5) yaitu 4,08 

yang berarti jawaban terbanyak mendekati nilai angka 

empat, yang mana apabila dilihat berdasarkan jawaban dari 

kuisioner yang diberikan adalah pegawai memperlakukan 

nasabah dengan adil, nasabah diminta untuk memberikan 

masukan terhadap pelayanan, pegawai menanggapi argumen 

yang disampaikandengan baik, serta nasabah mendapat 

respon yang baik terhadap argumen yang disampaikan 

kepada nasabah. 

- Kepedulian Sosial (X1.6) 

Indikator yang dilihat dari variabel ini yaitu kebijakan 

yang diterapkan bank, kepedulian bank terhadap masyarakat, 

penampilan pegawai, pemahaman terhadap kondisi nasabah. 

Rata-rata skor/nilai pertanyaan yang diberikan kepada 

responden melalui kuisioner dengan menggunakan skala 

likert mengenai variabel kepedulian sosial (X1.6) yaitu 4,12 

yang berarti jawaban terbanyak mendekati nilai angka 

empat, yang mana apabila dilihat berdasarkan jawaban dari 

kuisioner yang diberikan adalah kebijakan bank diterapkan 

dengan baik, bank peduli dan mengerti keadaan masyarakat 

sebagai nasabah, penampilanpegawai sangat rapi dalam 
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memberikannpelayanan, dan pegawai dapat dengan baik 

memahami kondisi nasabah. 

- Tanggung Jawab (X1.7) 

Indikator yang dilihat dari variabel ini yaitu tanggung 

jawab masing-masing pegawai, tanggung jawab bank secara 

umum, kesesuaian pelayanan dengan prosedur, dan 

keseuaian pelayanan dengan ketentuan seharusnya. Rata-rata 

skor/nilai pertanyaan yang diberikan kepada responden 

melalui kuisioner dengan menggunakan skala likert 

mengenai variabel tanggung jawab (X1.7) yaitu 3,93 yang 

berarti jawaban terbanyak mendekati nilai angka empat, 

yang mana apabila dilihat berdasarkan jawaban dari 

kuisioner yang diberikan adalah masing-masing pegawai dan 

juga bank bertanggung jawab dengan baik dalam meberikan 

pelayanan, pelayanan kredit sesuai dengan prosedur yang 

berlaku sesuai yang diharapkan nasabah, dan pelayanan 

sesuai dengan ketentuan dan berlangsung dengan baik. 

- Realibility (Kehandalan) 

Indikator yang dilihat dari variabel ini yaitu kemudahan 

administrasi, kesigapan pegawai, ketepatan pegawai, dan 

kemampuan pegawai mengerti keinginan nasabah. Rata-rata 

skor/nilai pertanyaan yang diberikan kepada responden 

melalui kuisioner dengan menggunakan skala likert 

mengenai variabel kehandalan (X2.1) yaitu 4,08 yang berarti 

jawaban terbanyak mendekati nilai angka empat, yang mana 

apabila dilihat berdasarkan jawaban dari kuisioner yang 

diberikan adalah administrasi mudah dan dilakukan dengan 

baik dan sesuai dengan prosedur, pegawai sigap dalam 

memberikan pelayanan, pegawai tepat dalammemberikan 

pelayanan dan sangat mengerti keadaan nasabah, serta 
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pegawai mampu dengan baik mengerti keinginan yang 

disampaikan nasabah. 

- Responsiveness (Ketanggapan) 

Indikator dari variabel ini yaitu kemampuan 

pegawaiberkomunikasi, kesediaan pegawai membantu 

nasabah, kemampuan pegawai menepati waktu, dan 

ketepatan pegawai menyelseaikan masalah. Rata-rata 

skor/nilai pertanyaan yang diberikan kepada responden 

melalui kuisioner dengan menggunakan skala likert 

mengenai variabel ketanggapan (X2.2) yaitu 3,87 yang berarti 

jawaban terbanyak mendekati nilai angka empat, yang mana 

apabila dilihat berdasarkan jawaban dari kuisioner yang 

diberikan adalah pegawai melakukan komunikasi dengan 

baik, pegawai bersediadengan ikhlas dalam membantu 

nasabah, pegawai mampu melayani nasabah dengan tepat 

waktu sesuai dengan harapan nasabah, serta pegawai dapat 

dengan tepat dalam menyelesaikan masalah. 

- Assurance (Jaminan) 

Indikator yang dilihat dari variabel ini yaitu rasa percaya 

diri pegawai, perasaan aman dalam berhubungan dengan 

nasabah, tingkat kesopanan pegawai, dan kemampuan 

pegawai memberikan kepercayaan. Rata-rata skor/nilai 

pertanyaan yang diberikan kepada responden melalui 

kuisioner dengan menggunakan skala likert mengenai 

variabel jaminan (X2.3) yaitu 4,05 yang berarti jawaban 

terbanyak mendekati nilai angka empat, yang mana apabila 

dilihat berdasarkan jawaban dari kuisioner yang diberikan 

adalah pegawai terkesan percaya diri dalam memberikan 

pelayanan, nasabahmerasa aman dan nyaman saat 

berhubugan dengan pegawai, pegawai dengan sopan 
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melayani nasabah, serta pegawai dapat dengan baik 

memberikan kepercayaan terhadap  nasabah. 

- Emphaty (Tenggang Rasa) 

Indikator variabel ini yaitu keramahan pegawai, kesopanan 

pegawai menghadapi nasabah, kesopananpegawai dalam 

memberi/menjawab pertanyaan, dan keerbukaan pegawai. 

Rata-rata skor/nilai pertanyaan yang diberikan kepada 

responden melalui kuisioner dengan menggunakan skala 

likert mengenai variabel empati (X2.4) yaitu 4,28 yang berarti 

jawaban terbanyak mendekati nilai angka empat, yang mana 

apabila dilihat berdasarkan jawaban dari kuisioner yang 

diberikan adalah pegawai terkesan ramah dan 

menyenangkan dalam melayani nasabah, pegawai terkesan 

sopan dan santun dalam menghadapi nasabah, pegawai dapat 

dengan sopan dalam memberi dan menjawab pertanyaan, 

serta pegawai terkesan meiliki sifat terbuka dalam melayani 

nasabah. 

- Tangible (Bentuk Wujud) 

Indikator dalam variabel ini yaitu kebersihan dan kerapian, 

kelengkapan fasilitas, kemudahan memperoleh informasi 

dan kemudahan mengakses sesuai informasi. Rata-rata 

skor/nilai pertanyaan yang diberikan kepada responden 

melalui kuisioner dengan menggunakan skala likert 

mengenai variabel bentuk wujud (X2.5) yaitu 3,85 yang 

berarti jawaban terbanyak mendekati nilai angka empat, 

yang mana apabila dilihat berdasarkan jawaban dari 

kuisioner yang diberikan adalah pegawai terkesan bersih 

danrapi dalam berpakaian, fasilitas bank lengkap memadai 

dan dapat berfungsi denganbaik, pegawai memberikan 

pedoman/buku petunjuk, serta nasabah dapat dengan mudah 

mengakses informasi mengenai kredit. 
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4.3.2 Kepuasan Nasabah (Y) 

Hasil penelitian  yang dilakukan di DSP Pasar Sambi dari 

total responden yaitu sejumlah 100 nasabah diperoleh rata-rata 

skor/nilai pertanyaan yang diberikan kepada responden 

melalui kuisioner dengan menggunakan skala likert mengenai 

pelayanan jasa keseluruhan (Y1) yaitu 4,09 yang berarti 

jawaban mendekati nilai angka empat, yang mana apabila 

dilihat berdasarkan jawaban dari kuisioner yang diberikan 

adalah pelayanan jasa secara keseluruhan terlaksana dengan 

baik dan lebih dari yang diharapkan, sedangkan rata-rata 

skor/nilai mengenai atribut pelayanan secara keseluruhan (Y2) 

yaitu 4,44 yang mana apabila dilihat berdasarkan jawaban dari 

kuisioner yang diberikan adalah atribut pelayanan secara 

keseluruhan didapatkan dengan baik dan lebih dari yang 

diharapkan. Menurut Rangkuti (2003) kualitas jasa 

dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang dirasakan 

(perceived service) dan jasa yang diharapkan (expected 

service). Kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Hasil jawaban secara rinci mengenai kepuasan nasabah kredit 

usaha peternakan secara rinci dapat dilihat pada tabel 11. 

  



79 
 

Tabel 11. Hasil Kepuasan Nasabah Kredit Usaha Peternakan 

               DSP Pasar Sambi 
No Pernyataan STP 

% 

TP 

% 

CP 

% 

P 

% 

SP 

% 

Rata-Rata 

% 

1 Pelayanan jasa keseluruhan yang diterapkan 

oleh pihak DSP Pasar Sambi Kediri (Y1) 

0 1 2 8

7 

10 4,09 

2 Atribut pelayanan secara keseluruhan yang 

dimiliki DSP Pasar Sambi Kediri (Y2) 

0 0 4 8

8 

8 4,44 

Keterangan: 

STP  = Sangat Tidak Puas 

TP  = Tidak Puas 

CP  = Cukup Puas 

P  = Puas 

SP  = Sangat Puas 

Rata-rata =Rata-rata skor/nilai 

Data Primer diolah, 2014 

Hasil penelitian yang didapatkan di DSP Pasar Sambi 

berdasarkan variabel kepuasan nasabah yaitu atribut pelayanan 

jasa secara keseluruhan diimplementasikan dengan baik, 

diikuti dengan sistem pelayanan jasa kredit usaha peternakan. 

Hasil jawaban responden adalah sesuai dengan pernyataan 

Kotler (2000), pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah 

untuk menciptakan pelanggan yang merasa puas, dalam hal ini 

kesesuaian pelayanan dengan harapan nasabah dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur penelitian karena kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan 

kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan 

harapan-harapannya.  
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4.3.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian dari 

masing-masing item pertanyaan yang diberikan kepada 

nasabah dengan tujuan dari penelitian. Menurut Umar (2003), 

validitas dapat menunjukkan sejauh mana data yang telah 

dikumpulkan agar tidak menyimpang dari gambaran tentang 

variabel yang diteliti. Pengujian validitas dimaksudkan untuk 

menaksir konsistensi internal dari setiap pertanyaan dalam 

mengungkap faktor. Validitas menyangkut apa yang ingin 

diukur seberapa baik tes ini dapat mengukur, pada dasarnya 

semua prosedur untuk menentukan validitas tes berkaitan 

dengan hubungan antara kinerja pada tes dan faktor-faktor lain 

yang dapat diamati secara independen tentang kepuasan 

konsumen yang dalam hal penelitian ini adalah nasabah. 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukuran itu 

mengukur apa yang ingin diukur, suatu variabel dinyatakan 

valid jika koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih atau 

angka terkecil 0,3 dan probabilitas koefisien korelasinya ≥ r 

tabel (Singarimbun dan Effendi, 2005). Hasil pengujian 

validitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel 12. 
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Tabel 12. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item    R 

Sistem pelayanan (X1) X1.1 0,443 

  X1.2 0,452 

 X1.3 0,360 

  X1.4 0,784 

 X1.5 0,813 

  X1.6 0,771 

 X1.7 0,377 

Atribut kualitas Pelayanan (X2) X2.1 0,351 

  X2.2 0,291 

 X2.3 0,755 

  X2.4 0,814 

  X2.5 0,719 

Kepuasan Nasabah (Y) Y1 0,701 

  Y2 0,913 

Data primer (diolah), 2014 

Dari hasil pengolahan data, instrument pertanyaan yang 

diberikan kepada responden sudah memiliki persyaratan valid  

dengan syarat bahwa n= 100, α = 0,05 dan r tabel = 0,195, jika 

persyaratan r hitung > r tabel, maka dapat dikatakan valid. 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur. Tinggi rendahnya validitas 

menunjukkan sejauh mana data yang telah terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti 

(Umar, 2003). Validitas menyangkut apa yang ingin diukur 

seberapa baik tes ini dapat mengukur. Semua prosedur untuk 

menentukan validitas tes pada dasarnya  dapat berkaitan 

dengan hubungan antara kinerja pada tes dan faktor-faktor lain 

yang dapat diamati secara independen tentang minat atau 

keputusan. Pengujian validitas tes dimaksudkan untuk 

menaksir konsistensi pada masing-masing pertanyaan dalam 

mengungkap faktor. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
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kesesuaian alat ukur berupa kuisioner dan pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan kepada responden penelitian 

sudah sesuai dimana rhitung > rtabel. 

 

4.3.2.2 Uji Reabilitas 

Suatu alat dikatakan reliable jika alat itu dalam mengukur 

suatu gejala yang berlainan senantiasa mengukur sejauh mana 

alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan, untuk 

mengukur reliabilitas dalam suatu instrumen menggunakan 

alpha cronbach yang didasarkan pada rata-rata korelasi butir 

data instrument pengukuran. Menurut Malhotra (1996) suatu 

instrument dikatakan handal apabila nilai alpha lebih besar 

atau sama dengan 0,5. Singarimbun dan Effendi (2005), 

reliabilitas atau istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh 

mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran 

diulang dua kali atau lebih. 

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menunjukkan hasil variabel Sistem Pelayanan (X1), Atribut 

Pelayanan (X2), dan Kepuasan Nasabah (Y) koefisien alpha 

lebih dari nilai alpha cronbach yaitu 0,5%, maka dapat 

dikatakan realibel. Hasil  uji reliabilitas disajikan pada tabel 

13. 

Tabel 13.  Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Koefisien Alpha 

Sistem pelayanan (X1)        0,700 

Atribut kualitas Pelayanan (X2) 0,605 

Kepuasan Nasabah (Y) 0,514 

 Data primer (diolah), 2014 
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Hasil uji Realibilitas terlihat bahwa tidak ada satupun 

variabel yang tidak reliabel atau memiliki nilai kurang dari 0,5 

yang  berarti bahwa variabel-variabel tersebut dapat digunakan 

untuk analisis selanjutnya, karena sudah memenuhi syarat 

reliabel, hal ini menunjukkan bahwa kuisioner yang 

disebarkan responden peneletian kredit usaha peternakan di 

DSP Pasar Sambi dapat diandalkan untuk menjadi alat ukur 

dalam penelitian ini. 

 

4.3.2.3 Uji Faktorial 

Analisis faktor merupakan salah satu tehnik analisis 

statistic multivariate, dengan titik berat yang diminati adalah 

hubungan secara bersamaan pada semua variabel tanpa 

membedakan variabel tergantung dan variabel bebas atau 

disebut sebagai metode antar ketergantungan (independence 

methode).  Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu Kepuasan Nasabah (Y) sebagai variabel terikat, 

sedangkan variabel bebas yang terdiri dari Sistem Pelayanan 

(X1) dan Atribut Pelayanan (X2) dianalisis menggunakan 

analisis faktor.  Analisis Faktor bertujuan untuk menemukan 

hubungan antara sejumlah variabel yang saling independent 

satu dengan yang lain sehingga dapat dibuat faktor variabel 

yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal tetapi tetap 

mencerminkan variabel aslinya.  

Tahap dalam analisis faktor dinamakan uji kelayakan 

faktor yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antar 

variabel yang akan dianalis, diantaranya adalah uji KMO,Uji 

Barlett, dan Uji MSA yang mana pada masing-masing faktor 

memliki persyaratan tertentu untuk dapat dilanjutkan ke 

analisis faktor, jika salah satu uji kelayakan faktorial tersebut 

tidak dapat memenuhi persyaratan, maka tidak dapat dilakukan 
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uji selanjutnya. Hasil dari analisis faktor dapat memudahkan 

pihak manajemen dalam memfokuskan kinerja pada faktor 

teenting yang dapat memperngaruhi kepuasan nasabah jasa 

pinjaman kredit usaha peternakan di DSP Pasar Sambi. Hasil 

analisis faktor dapat juga digunakan untuk melakukan 

alternatif perilaku nasabah terhadap kepuasan dari nilai 

kulaitas pelayanannya. Analisis faktor yang digunakan dalam 

pengolahan data penelitian kualitas pelayanan pada jasa kredit 

usaha peternakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS 

versi 16,00.  

 

4.3.2.3.1 Uji Kelayakan Faktor Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Hasil analisis faktor yang ditunjukkan pada tahap KMO 

diperoleh nilai 0,667 yang berarti bahwa dengan nilai tersebut 

pada  Keiser-Meyer-Olkin variabel telah memenuhi uji 

kelayakan faktor, karena nilai KMO lebih dari 0,5. Dijelaskan 

oleh Supranto (2004), nilai KMO yang baik bekisar antara 0,5-

1. Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini, nilai 

KMO yang diperoleh adalah sebesar 0,667, sehingga dengan 

angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pada uji kelayakan 

faktor pada bagian KMO variabel telah memenuhi syarat. 

Hasil uji perhitungan lebih jelas disajikan pada tabel 14. 

Tabel 14. Hasil Uji KMO 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .667 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 366.518 

Sig. .000 

Data primer diolah, 2014 
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4.3.2.3.2 Uji Kelayakan Faktorial Barlett 

Fungsi dari uji kelayakan faktorial pada pengujian nilai 

Barlett dan angka signifikasi adalah untuk mengetahui 

kebebasan dari suatu variabel (variabel bebas), hasil yang 

didapat dalam uji ini yaitu 366,518 dengan nilai signifikasi 

0,000 jadi dapat disimpulkan bahwa pada uji ini terdapat 

hubungan antar variabel yang signifikan sehingga pada uji 

barlett yang menunjukkan signifikan layak untuk diproses 

pada uji faktorial. Sulianto (2005) menyatakan bahwa variabel 

yang digunakan dapat dianalisis pada tahap selanjutnya 

apabila memiliki angka signifikan < 0,05. Angka Barlett tes 

dinyatakan dalam angka Chisquare dengan sinifikasi yang 

sangat nyata (0,000) dapat mendukung kesimpulan MSA. 

 

4.3.2.3.3 Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Analisis pertama kali dilakukan terhadap 12 variabel pada 

penelitian sistem pemberian kredit usaha peternakan Bank 

Danamon cabang Sambi yang mewakili faktor pada symbol 

(X) yaitu sistem pelayanan dan atribut pelayanan. Pengolahan 

data awal adalah dengan memasukkan 12 variabel ke dalam 

analisis faktor yang menghasilkan angka Keiser Meyer Olkin 

(KMO), Measure of Sampling Adequacy (MSA) seperti pada 

lampiran. MSA menunjukkan hasil berada diatas angka 0,5 

maka kumpulan variabel tersebut dapat diproses lebih lanjut. 

Angka Barlett tes yang dinyatakan dalam angka Chisquare 

dengan signifikasi yang sangat nyata (0,000) turut mendukung 

kesimpulan MSA. Setiap variabel dianalisis untuk mengetahui 

variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut. 

Variabel yang dapat diproses lebih lanjut adalah variabel 

yang memiliki MSA di atas angka 0,5. Angka yang 

menunjukkan besaran MSA sebuah variabel terdapat pada 
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tabel anti-image matrices khususnya pada bagian bawah (anti-

image correlation). Hasil pengolahan data menunjukkan 

bahwa 12 variabel yang diteliti tidak ada yang memiliki angka 

MSA di bawah 0,5, sehingga tidak terdapat variabel yang 

harus dikeluarkan untuk melanjutkan proses analisis faktor. 

Hasil analisis faktor lebih lanjut diperoleh variabel yang 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah kredit usaha 

peternakan DSP Pasar Sambi. Tabel uji faktorial MSA 

disajikan pada tabel 15. 

Tabel 15. Nilai Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

Variabel Nilai MSA 

X1.1 0,772 

X1.2 0,824 

X1.3 0,667 

X1.4 0,724 

X1.5 0,605 

X1.6 0,650 

X1.7 0,725 

X2.1 0,691 

X2.2 0,680 

X2.3 0,571 

X2.4 0,555 

X2.5 0,552 

Data primer (diolah), 2014 

Tabel 15 menunjukkan nilai MSA pada matriks korelasi 

anti-image yang telah diringkas pada hasil kelayakan data 

dalam uji MSA. Matrik korelasi anti-image pada tabel 

menunjukkan bahwa 12 item memiliki nilai MSA > 0,5. 

Supranto (2004), analisis faktor merupakan prosedur yang 

digunakan untuk mereduksi data atau peubah yang masih 

memuat sebagian besar informasi yang terkandung di dalam 
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peubah asli. Peubah baru yang dihasilkan disebut dengan 

faktor laten. Alogaritma analisis faktor tersebut adalah 

pengujian peubah, dimana menilai kelayakan peubah untuk 

dimasukkan dalan analisis selanjutnya, menggunakan Keiser 

Meyer Olkin (KMO) dan measure of sampling Adequacy 

(MSA). Kesimpulan dari uji faktorial MSA yaitu tidak 

menunjukkan peubah yang memiliki angka dibawah 0,5 

sehingga tidak terdapat peubah yang harus dikeluarkan untuk 

analisis lebih lanjut.   

 

4.3.2.4 Ekstraksi Faktor 

Pada Eigenvalues menunjukkan nilai total dari hasil 

pemfaktoran yang menunjukkan bahwa nilai yang ada pada 

eigenvalues merupakan nilai dari kepentingan relatif pada 

setiap faktor yang terbentuk dari hitungan variansi dari 12 item 

yang dianalisis. Persyaratan bahwa nilai eigenvalues layak 

untuk digunakan menghitung angka dari faktor yang terbentuk 

adalah bernilai lebih dari 1, namun varian yang memiliki nilai 

kurang dari 1 maka nilai tersebut tidak layak untuk digunakan 

dalam perhitungan angka dari jumlah faktor yang terbentuk. 

Nilai dari analisis faktor dapat dilihat pada lampiran. Pada 

proses ekstraksi faktor ini terbentuk 4 faktor dari 12 item. 

Faktor pertama memiliki prosentase varians 18,955% yang 

berarti pada item pertama mampu menjelaskan informasi 

terkait kualitas pelayanan sebesar 18,955% dari 12 variabel 

awal, faktor kedua memiliki prosentase varians sebesar 17, 

521% yang berarti bahwa dengan adanya faktor kedua 

memiliki item yang mampu menjelaskan terkait kualitas 

pelayanan sebesar 17,521%, item ketiga memiliki prosentase 

varians sebesar 16,020% yang berarti terbentuknya faktor 

ketiga mampu menjelaskan sebesar 16,020% dari 12 variabel 
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awal,  dan item keempat memiliki presentase varian 

sebesar14,600% yang berarti item mampu menjelaskan 

sebesar 14,600% dari 12 variabel awal. Penjabaran dari hasil 

eigenvalues dan prosentase varian dari 4 faktor baru yang 

terbentuk melalui analisis faktor disajikan dalam tabel 16. 

Tabel 16. Nilai Eigenvalues 

Faktor Eigenvalues Presentase 

varian 

Presentase 

komulatif 

1 3,092 18,955 18,955 

2 2,329 17,521 36,476 

3 1,612 16,020 52,496 

4 1,019 14,600 67,096 

Data primer (diolah), 2014 

Tabel 16 memberikan informasi bahwa item dari variabel 

X sistem pelayanan dan atribut pelayanan mampu diekstraksi 

hingga membentuk 4 faktor dari 12 variabel, dan 4 faktor 

tersebut menunjukkan nilai eigenvalues lebih dari 1 dan 

memiliki prosentase varians sejumlah 67,096 yang berarti nilai 

tersebut mencukupi kriteria yaitu ≥ 60% sehingga layak untuk 

dianalisis pada tahap selanjutnya, sesuai dengan pendapat 

Wibowo (2006), nilai eigenvalues merupakan jumlah varian 

yang dijelaskan oleh setiap faktor. Eigenvalues akan 

menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam 

menghitung varian yang dianalisis. Susunan eigenvalues selalu 

diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan 

kriteria bahwa angka eigenvalues di bawah 1 tidak dapat 

digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. 

Selain eigenvalues yang perlu diperhatikan juga yaitu nilai 

presentase komulatif dari presentase varian, besarnya nilai 

presentase komulatif pada varian ≥ 60%. 
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4.3.2.5 Rotasi Faktor 

Hasil dalam penggunaan ekstraksi faktor pada matrik 

faktor menunjukkan hubungan antar faktor dan variabel 

individual, akan tetapi dalam faktor tersebut terdapat variabel 

yang masih saling berkorelasi dalam masing-masing faktor 

yang menjadikan sulitnya pada saat penginteretasian, maka 

untuk memudahkan dalam penginteretasian dilakukan 

transformasi faktor matrik ke dalam susunan bentuk matrik 

yang lebih sederhana yaitu rotasi faktor tipe varimax. Hasil 

analisis rotasi bisa dilihat pada lampiran hasil analisis faktor. 

Pada saat penginteretasian faktor maka dilakukan 

pengelompokan seluruh variabel yang digunakan dengan 

syarat faktor loading yang digunakan minimum bernilai 0,4 

namun apabila salah satu variabel yang digunakan terdapat 

item yang memiliki nilai faktor loading dibawah 0,4 maka 

item tersebut harus dikeluarkan dari proses analisis dengan 

alasan item dari variabel tersebut tidak layak untuk mewakili 

faktor yang terbentuk. Hasil pemfaktoran dari data penelitian 

yang telah dilakukan terhadap matrix faktorial bahwa seluruh 

item variabel strategi positioning memiliki nilai ≥ 0,4 yang 

artinya bahwa seluruh item kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh pihak DSP Pasar Sambi yang merupakan item yang 

mampu mempengaruhi kepuasan nasabah kredit usaha 

peternakan di DSP Pasar Sambi. 

 

4.3.2.6 Hasil Analisis Faktor 

Berdasarkan hasil dari analisis faktorial yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa seluruh item kualitas 

pelayanan dengan simbol X yang berjumlah 12 item mampu 

membentuk 4 faktor baru, kemudian 4 faktor baru yang 
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terbentuk diberikan nama laten dengan makna yang 

berdasarkan isi dari masing-masing faktor yang mampu 

mewakili nama variabel yang ada pada setiap faktor yang 

terbentuk. Santoso (2001) menyatakan bahwa penamaan faktor 

tergantung pada nama-nama variabel yang menjadi satu 

kelompok pada interetasi masing-masing analisis dan aspek 

lainnya, sehingga pemberian nama ini sebenarnya bersifat 

subyektif serta tidak ada ketentuan yang pasti mengenai 

pemberian nama tersebut, seperti yang tersaji pada tabel 17. 

Tabel 17. Hasil Analisis Faktor 

Keterangan   Loading factor 

1 2 3 4 

 Indeks 1: ”keramahan pegawai terhadap nasabah” 

X1.4(akuntabilitas) 0,819   

X1.5(keadilan) 0,902   

X1.6 (kepedulian sosial) 0,825   

 Indeks 2: “ketepatan pegawai melayani nasabah” 

X1.1(transparasi)  0,580  

X1.2(kedisiplinan)  0,631  

X1.3(kemandirian)  0,774  
X1.7(tanggung jawab)  0,782  

 Indeks 3: “kenyamanan nasabah terhadap pegawai” 

X2.3(assurance)   0,797  

X2.4(empathy)   0,870  

X2.5 (tangible)   0,682  

      Indeks 4: “kemampuan pegawai melayani nasabah” 

X2.1 (reliability)    0,820 
X2.2 (responsiveness)    0,850 

% Varian 18,955 17,521 16,020 14,600 

Data primer (diolah), 2014 

Tabel 17 menjelaskan bahwa terbentuk empat faktor baru 

dari hasil analisis faktor, empat faktor tersebut berupa nama 

laten atau nama baru dengan identifikasi yang mewakili dari 

item variabel yang terbentuk dan nama laten tersebut mampu 

menjelaskan masing-masing faktor yang terbentuk dalam 

prosentase variansi, sedangkan masing-masing item variabel 

yang berkumpul pada faktor yang terbentuk besarnya dapat 

dijabarkan pada faktor loading. Hasil  analisis faktor yang 



91 
 

terbentuk dan pembahasan mengenai hasil pembentukan tiga 

faktor baru beserta item variabel yang terbentuk didalamnya 

dijelaskan dibawah ini: 

1) Indeks 1: “Keramahan Pegawai Terhadap Nasabah “ 

Hasil analisis faktor yang pertama terbentuk nama faktor 

atau yang disebut dengan nama laten yaitu “Indeks Keramahan 

Pegawai Terhadap Nasabah”, nama tersebut diperoleh dari 

item variabel yang terbentuk pada nama laten diantaranya 

adalah X1.4 (akuntabilitas), X1.5 (keadilan), dan X1.6 (kepedulian 

sosial).  Ketiga item tersebut yang memiliki nilai tertinggi 

pada nama baru “indeks keadilan pegawai terhadap nasabah” 

adalah keadilan pegawai terhadap nasabah kredit usaha 

peternakan DSP Pasar Sambi dengan nilai 0,902. Bank 

Danamon Cabang Sambi  memberikan jasa kredit modal atau 

jasa simpan pinjam yang mana bernama Danamon Simpan 

Pinjam. DSP Pasar Sambi dalam memberikan jasa kredit 

memberlakukan dengan adil kepada setiap nasabah yang 

melakukan transaksi kredit, selain dari itu akuntabilitas yang 

dimiliki setiap pegawai yang memberikan pelayanan kredit 

turut menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kredit, 

ditambah dengan kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh 

pegawai terhadap setiap nasabah kredit usaha peternakan turut 

menjadikan indeks ketiga variabel ini memiliki nilai yang 

cukup tinggi. Pelayanan kredit usaha perlu diterapkan 

akuntabilitas, kepedulian sosial dan keadilan baik dalam 

pelaksanaannya, mengingat kualitas pelayanan ini tergolong 

dari jasa maka pelayanan pegawai terhadap nasabah perlu 

dilakukan dengan baik pula, sehingga konsumen atau dalam 

hal ini sebagai nsabah merasa senang melakukan transaksi 

kredit di perusahaan yang mana dalam penelitian ini adalah 

DSP unit Sambi. 
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2) Indeks 2: “ Ketepatan Pegawai Melayani Nasabah 

Hasil analisis faktor yang kedua terbentuk nama faktor 

atau yang disebut dengan nama laten yaitu “indeks ketepatan 

pegawai dalam melayani nasabah” nama tersebut diperoleh 

dari item variabel yang terbentuk dalam nama laten 

diantaranya adalah X1.1 (transparasi), X1.2 (kedisiplinan), X1.3 

(kemandirian) dan X1.7 (tanggung jawab). Keempat item 

variabel tersebut yang memiliki nilai tertinggi adalah tanggung 

jawab pegawai dengan nilai 0,782, yang berarti bahwa dalam 

melayani nasabah pegawai memberikan tanggung jawab 

secara penuh sehingga nasabah kredit usaha peternakan tidak 

perlu ragu dengan sistem pelayanan yang diberikan di DSP 

Pasar Sambi. Tanggung jawab apabila diterapkan dengan baik 

maka akan menimbulkan perasaan nyaman baik pegawai 

terhadap nasabah ataupun sebaliknya, berdasarkan hasil dalam 

penelitian ini, keempat variabel indeks tanggung jawab 

pegawai dalam melayani nasabah menunjukkan nilai yang 

baik dalam pelayanan kredit termasuk didalamnya yaitu 

transparansi, kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab 

pegawai dalam melayani nasabah, sehingga nasabah merasa 

senang dengan pelayanan yang diterapkan. Kemandirian dan 

kedisiplinan menjadi faktor penting sebagai pendukung 

kenyamanan nasabah dalam pelayanan, maka dalam 

pelaksanaannya perlu ditingkatkan demi terciptanya kepuasan 

nasabah kredit usaha peternakan di DSP Pasar Sambi. 

3) Indeks 3: “ Kenyamanan Nasabah” 

Hasil analisis faktor yang ketiga terbentuk nama faktor 

atau yang disebut dengan nama laten yaitu “indeks 

Kenyamanan Nasabah”, nama tersebut diperoleh dari item 

variabel yang terbentuk pada nama laten diantaranya adalah 

X2.3 (assurance), X2.4 (empathy), X2.5 (tangible). Ketiga item 
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tersebut yang memiliki nilai tertinggi pada nama baru “Indeks 

Kenyamanan Nasabah” adalah empati pegawai terhadap 

nasabah kredit usaha peternakan DSP Pasar Sambi dengan 

nilai 0,870 yang artinya pada hasil analisis faktor item empati 

berpengaruh paling penting dalam menciptakan kenyamanan 

nasabah. Empati atau dalam kata lain adalah tenggang rasa, 

merupakan perhatian secara individual kepada nasabah, 

perasaan mengerti kebutuhan nasabah, serta kesediaan 

pegawai untuk lebih peduli memberikan perhatian secara 

pribadi kepada nasabah yang mana penting dilakukan demi 

terciptanya kepuasan nasabah. Tangible atau bentuk wujud 

baik kerapihan pegawai dalam memberikan pelayanan ataupun 

fasilitas yang diberikan oleh pihak DSP Pasar Sambi turut 

menjadi faktor penting yang mendukung kenyamanan 

nasabah, selain keintelektualan ataupu rasa percaya diri yang 

ditunjukkan oleh pegawai dalam pelaksanaan kredit usaha 

peternakan yang dilakukan sehingga nasabah merasa aman dan 

nyaman dalam menerima informasi yang disampaikan oleh 

pegawai kredit. 

4) Indeks 4: “Kemampuan Pegawai Melayani Nasabah” 

Hasil analisis faktor yang keempat atau dalam penelitian 

ini yang terakhir terbentuk nama faktor atau yang disebut 

dengan nama laten yaitu “indeks Kemampuan Pegawai 

Melayani Nasabah”, nama tersebut diperoleh dari item 

variabel yang terbentuk pada nama laten diantaranya adalah 

X2.1 (kehandalan / reliability) dan X2.2  (daya tanggap / 

responsiveness). Dua item tersebut yang memiliki nilai 

tertinggi pada nama baru “Kemampuan Pegawai Melayani 

Nasabah” adalah responsiveness atau ketanggapan pegawai 

terhadap nasabah kredit usaha peternakan DSP Pasar Sambi 

dengan nilai 0, 850 yang artinya pada hasil analisis faktor item 
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daya tanggap beeran cukup penting dalam sistem pelayanan 

kredit. Kemampuan pegawai kredit di DSP Pasar Sambi dalam 

melayani nasabah dapat dilihat dari kelihaian atau kehandalan 

yang ditunjukkan terhadap nasabah kredit dalam pelaksanaan 

kredit, apabila dalam pelaksanaannya perusahaan atau dalam 

hal ini pegawai dapat memberikan pelayanan kredit dengan  

handal maka konsumen atau dalam hal ini adalah nasabah 

dapat merasa senang sehingga berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. Perusahaan jasa yang baik adalah yang mampu 

memberikan pelayanan yang dapat menciptakan perasaan 

senang dan kepuasan pelanggan, maka selain kehandalan, daya 

tanggap perlu diterapkan dengan baik pula agar nasabah tidak 

mengalami kesulitan atau kebingungan dalam melakukan 

transaksi kredit. 

  

4.3.2.7 Hasil Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 

            terhadap Kepuasan Nasabah 

Tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kualitas pelayanan yang sebelumnya telah dilakukan 

uji faktorial terlebih dahulu untuk mengetahui nilai faktor 

loading yang tertinggi untuk dapat mewakili setiap nama laten 

yang terbentuk pada analisis faktor untuk diregresikan pada 

kepuasan nasabah kredit usaha peternakan di DSP Pasar 

Sambi. Item variabel yang akan diregresikan terhadap 

kepuasan nasabah adalah “Indeks Keramahan Pegawai 

terhadap Nasabah”, “Indeks Ketepatan Pegawai dalam 

Melayani Nasabah”, “Indeks Kenyamanan Nasabah”, “Indeks 

Kemampuan Pegawai dalam Melayani Nasabah”, jenis 

kelamin, pekerjaan, pendidikan, usia, dan jenis usaha yang 

dijalankan oleh nasabah kredit usaha peternakan di DSP Pasar 

Sambi. Adanya analisis regresi berganda ini peneliti 
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mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah dalam bentuk prosentasi dari R 

square dan R adjusted square. Langkah awal yang ditempuh 

adalah mencari model persamaan regresi berganda dari kasus 

yang diteliti. Kepuasan nasabah sebagai variabel terikat atau 

yang disebut variabel dependen yang disimbolkan dengan Y 

terhadap variabel bebas atau independen yaitu kualitas 

pelayanan. Analisis regresi berganda dilakukan dengan 

bantuan software SPSS seri 16. 

 

4.3.2.7.1 Uji Asumsi Klasik 

4.3.2.7.1.1 Uji Korelasi Person 

Uji Korelasi Person digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara 2 atau lebih variabel. Analisis ini bertujuan 

untuk megetahui sebarapa kuatkan hubungan antara satu atau 

beberapa variabel dengan satu variabel lain. Hasil uji korelasi 

person disajikan pada tabel 18. 
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Tabel 18. Hasil Uji Korelasi Person 
 F1 F2 F3 F4 V1 V2 V3 V4 V5 

F1 Koefisien Korelasi 

      Sig. (2-tailed) 

      N 

1.000 

. 

100 

-.001 

.996 

100 

.031 

.763 

100 

.066 

.512 

100 

-.095 

.345 

100 

-.028 

.782 

100 

.032 

.751 

100 

-.285 

.004 

100 

-.042 

.679 

100 

F2 Koefisien Korelasi 

      Sig. (2-tailed) 

      N 

-.001 

.996 

100 

1.000 

. 

100 

.064 

.529 

100 

-.094 

.355 

100 

.004 

.968 

100 

-.040 

.691 

100 

-.180 

.072 

100 

.030 

.768 

100 

.140 

.164 

100 
F3 Koefisien Korelasi 

      Sig. (2-tailed) 

      N 

031 

.763 

100 

.064 

.529 

100 

1.000 

. 

100 

-.092 

.364 

100 

-.232 

.020 

100 

-.014 

.892 

100 

-.184 

.067 

100 

-.099 

.327 

100 

.136 

.178 

100 

F4 Koefisien Korelasi 

      Sig. (2-tailed) 

      N 

.066 

.512 

100 

-.094 

.355 

100 

-.092 

.364 

100 

1.000 

. 

100 

-.278 

.005 

100 

-.134 

.182 

100 

-.055 

.589 

100 

.065 

.523 

100 

-.151 

.134 

100 

V1 Koefisien Korelasi 

      Sig. (2-tailed) 
      N 

-.095 

.345 
100 

.004 

.968 
100 

-.232 

.020 
100 

-.278 

.005 
100 

1.000 

. 
100 

.141 

.163 
100 

.077 

.444 
100 

.199 

.047 
100 

.070 

.491 
100 

V2 Koefisien Korelasi 

      Sig. (2-tailed) 

      N 

-.028 

.782 

100 

-.040 

.691 

100 

-.014 

.892 

100 

-.134 

.182 

100 

.141 

.163 

100 

1.000 

. 

100 

-.042 

.679 

100 

.155 

.123 

100 

.106 

.296 

100 

V3 Koefisien Korelasi 

      Sig. (2-tailed) 

      N 

.032 

.751 

100 

-.180 

.072 

100 

-.184 

.067 

100 

-.055 

.589 

100 

.077 

.444 

100 

-.042 

.679 

100 

1.000 

. 

100 

-.079 

.435 

100 

-.089 

.376 

100 

V4 Koefisien Korelasi 
      Sig. (2-tailed) 

      N 

-.285 
.004 

100 

.030 

.768 

100 

-.099 
.327 

100 

.065 

.523 

100 

.199 

.047 

100 

.155 

.123 

100 

-.079 
.435 

100 

1.000 
. 

100 

.062 

.541 

100 

V5 Koefisien Korelasi 

      Sig. (2-tailed) 

      N 

-.042 

.679 

100 

.140 

.164 

100 

.136 

.178 

100 

-.151 

.134 

100 

.070 

.491 

100 

.106 

.296 

100 

-.089 

.376 

100 

.062 

.541 

100 

1.00 

. 

100 

Sumber: Data primer diolah 2014  

Nilai person correlation dibawah 0,5 ienandakan bahwa 

tidak terjadi korelasi antar setiap variabel. Surwono (2006) 

menyatakan bahwa koefisien korelasi adalah pengukuran 

statistik koavarian atau asosiasi antar dua variabel. Besarnya 

koefisien bekisar antara ± 1 sampai dengan -1.  Koefisien 

korelasi menunjukkan hubungan linier dan arah hubungan dua 

variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua 

variabel mempunyai hubungan searah, artinya jika nilai 

variabel X tinggi maka variabel Y akan tinggi pula, untuk 

memudahkan interetasi mengenai kekuatan hubungan antar 

kedua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut r : 

0 berarti tidak ada korelasi, r > 0 – 0,25 berarti korelasi sangat 
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lemah, r : > 0,25 – 5 berarti korelasi cukup, r: > 5 – 0,75 

berarti korelasi kuat, dan r: > 0,75 – 0,90 berarti korelasi 

sangat kuat, r : 1 berarti korelasi kuat sekali. 

 

4.3.2.7.1.2 Uji Normalitas (P-Plot) 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah 

model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati 

normal. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas 

atau tidak, sebagai berikut :  

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

normalitas.  

b. Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak 

memenuhi normalitas.  

Hasil pengujian asumsi klasik pada uji normalitas p-plot 

didapatkan hasil bahwa data analisis statistik menujukkan 

bahwa data menyebar pada garis diagonal seperti pada gambar 

9 yang artinya bahwa regresi memenuhi nilai normalitas. 

 
Gambar 9. Hasil Uji Normalitas (P-Plot) 
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4.3.2.7.1.3 Uji Asumsi Heterodesitas 

Hasil uji asumsi heteroditas kualitas pelayanan dan 

kepuasan nasabah disajikan pada gambar 10. Uji asumsi 

heterodesitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke residual pengamatan yang lainnya. Dasar 

pengambilan keputusan ada tidaknya heterodesitas, sebagai 

berikut :  

a. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada 

membentuk suatu pola literatur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit), maka terjadi heterodesitas.  

b. Jika tidak ada pola tertentu yang jelas serta titik – titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heterodesitas. 

 
 

Gambar 10. Hasil Uji Heteroditas 
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4.3.2.7.1.4 Uji Asumsi Multikolineritas 

Hasil perhitungan data melalui SPSS versi 16.00 

menunjukkan bahwa nilai toleransi mendekati angka 1 yang 

artinya bahwa regresi bebas dari multikolineritas. Uji asumsi 

multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya variabel bebas. Multikolinieritas 

dapat diketahui dari nilai toleransi dan Variance Inflation 

Factor (VIF), apabila nilai toleransi mendekati 1 dan VIF 

berada di sekitar angka 1, maka regresi bebas dari 

multikolinieritas (Santoso, 2001). Hasil uji Asumsi 

Multikolineritas disajikan dalam tabel 19. 

 

Tabel 19. Hasil Uji Asumsi Multikolineritas 
Variabel VIF Keterangan 

Indeks 1: “keramahan pegawai terhadap nasabah” 1,067 Non-Multikolineritas 

Indeks 2: “ketepatan pegawai melayani nasabah” 1,048 Non-Multikolineritas 

Indeks 3:”kenyamanan nasabah” 1,115 Non-Multikolineritas 

Indeks 4: “kemampuan pegawai melayani 

nasabah” 

Jenis kelamin 

pekerjaan 

pendidikan 

usia 

Sektor usaha 

1,135 

1,192 

1,046 

1,076 

1,145 

1,092 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Data primer diolah, 2014 
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4.3.2.7.2 Pengaruh “Indeks Keramahan Pegawai terhadap 

               Nasabah”, “Indeks Ketepatan Pegawai Melayani 

               Nasabah”, “Indeks Kenyamanan Nasabah”, 

               “Indeks Kemampuan Pegawai Melayani Nasabah”, 

              Jenis Kelamin, Pekerjaan, Usia, Pendidikan dan 

              Jenis Usaha terhadap Kepuasan Nasabah (Y). 

Tabel 20. Hasil Analisis Regresi Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan nasabah Kredit Usaha Peternakan di DSP 

Pasar Sambi 
Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta 4,144 

 Indeks 1: “keramahan pegawai terhadap nasabah” 0,176* 

 Indeks 2: “indeks ketepatan pegawai melayani 

nasabah” 
0,292** 

 Indeks 3:“indeks kenyamanan nasabah” 0,027 

 Indeks 4: “ kemampuan pegawai melayani 
nasabah” 

 Jenis kelamin 

 Pekerjaan 
 Pendidikan 

 Usia 

 Sektor usaha 

0,463*** 

0,116 
-0,105 

0,009 

0,008 
0,006 

Keterangan:  

R square         = 62,70% *p < 0,05 

R adjusted      = 55,90% **p < 0,01 

N                    = 100 ***p < 0,000 

F-hitung         = 14,854 
  

Data Primer (diolah), 2014 

Tabel 20 menjelaskan bahwa: 

1) Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil perhitungan koefisien determinasi bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar prosentase variabel bebas (X) 

mampu menjelaskan dan berpengaruh terhadap variabel terikat 

atau variabel Y. Hasil perhitungan koefisien determinasi 
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diketahui bahwa variabel bebas yaitu hasil analisis faktor 

diantaranya adalah “Indeks Keramahan Pegawai Terhadap 

Nasabah”, “Indeks Ketepatan Pegawai Melayani Nasabah”, 

“Indeks Kenyamanan Nasabah”, “Indeks Ketanggapan 

Pegawai Dalam Melayani Nasabah”, Jenis Kelamin, 

Pekerjaan, Usia, Pendidikan dan Jenis Usaha berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah (Y) sebesar 62,7%, sedangkan 

sisanya 37,3%  dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian 

ini. 

2) Hasil Pengujian Secara Simultan (uji F) 

Uji F pada analisis jalur atau analisis path berfungsi untuk 

mengetahui uji secara simultan untuk F. Pengujian yang 

dilakukan pada dugaan pertama atau hipotesis pertama, maka 

digunakan uji F yaitu untuk menguji indikator-indikator bebas  

secara  bersama-bersama (simultan) terhadap indikator terikat. 

Prosedural uji F dilakukan dengan membandingkan antara 

nilai Fhitung dengan Ftabel. Hipotesis: 

H0 = indikator “indeks keramahan pegawai terhadap nasabah” 

secara simultan tidak berpengaruh  terhadap kepuasan 

Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H1 = indikator “indeks keramahan pegawai terhadap nasabah” 

secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah di 

DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator “indeks ketepatan pegawai melayani nasabah” 

secara simultan tidak berpengaruh kepuasan Nasabah di 

DSP Pasar Sambi. 

H2 = indikator “indeks ketepatan pegawai melayani nasabah” 

secara simultan berpengaruh terhadap minat kepuasan 

Nasabah di DSP Pasar Sambi. 
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H0 = indikator “indeks kenyamanan nasabah” secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah di DSP 

Pasar Sambi. 

H3 = indikator “indeks kenyamanan nasabah” secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar 

Sambi. 

H0 = indikator “indeks kemampuan pegawai melayani 

nasabah” secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H4 = indikator “kemampuan pegawai dalam melayani 

nasabah” secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan 

Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator jenis kelamin secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H5 = indikator jenis kelamin secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator pekerjaan secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H6 = indikator pekerjaan secara simultan berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator pendidikan secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H7 = indikator pendidikan secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator usia secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H8 = indikator usia  secara simultan berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator jenis usaha secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 
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H9 = indikator jenis usaha  secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

 

Hasil  perhitungan menggunakan SPSS 16.00 adalah Fhitung 

signifikasi  F  0,000 atau signifikasi F  secara berturut-turut 

dengan nilai Fhitung dari semua komponen variabel kualitas 

pelayanan dengan hasil sangat signifikan (Fhitung > Ftabel ; 

14,889 > 2,091) artinya bahwa secara simultan “Indeks 

Keramahan Pegawai Terhadap Nasabah”, “Indeks Ketepatan 

Pegawai Melayani Nasabah”, “Indeks Kenyamanan Nasabah”, 

“Indeks Kemampuan Pegawai Dalam Melayani Nasabah”, 

Jenis Kelamin, Pekerjaan, Usia, Pendidikan dan Jenis Usaha 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Nasabah DSP Pasar 

Sambi (Y). Dengan demikian hipotesis pertama, kedua, dan 

keempat dapat diterima karena variabel (X) berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel (Y).  

3) Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji T) 

Fungsi dari uji T ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

parsial dari variabel (X) terhadap variabel (Y). Hasil Pengujian 

T dari perhitungan SPSS versi 16.00 dengan dasar teori bahwa 

pada tabel membandingkan nilai thitung dan ttabel apabila thitung > 

ttabel dengan signifikasi 0,05 (5%), maka secara parsial 

indikator bebas berpengaruh signifikan terhadap indikator 

terikat, begitu juga sebaliknya, dengan membandingkan ttabel, 

dengan N = jumlah sampel 100, dengan α = 0,05. 

Hipotesis : 

H0 = indikator “indeks keramahan pegawai terhadap nasabah” 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

Nasabah di DSP Pasar Sambi. 
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H1 = indikator “indeks keramahan pegawai terhadap nasabah” 

secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah di 

DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator “indeks ketepatan pegawai melayani nasabah” 

secara parsial tidak berpengaruh kepuasa Nasabah di DSP 

Pasar Sambi. 

H2 = indikator “indeks ketepatan pegawai melayani nasabah” 

secara parsial berpengaruh terhadap minat kepuasan 

Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator “indeks kenyamanan nasabah” secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah di DSP 

Pasar Sambi. 

H3 = indikator “indeks kenyamanan nasabah” secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar 

Sambi. 

H0 = indikator “kemampuan pegawai melayani nasabah” 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H4 = indikator “kemampuan pegawai melayani nasabah” 

secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah di 

DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator jenis kelamin secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H5 = indikator jenis kelamin secara parsial berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator pekerjaan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H6 = indikator pekerjaan secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator pendidikan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi 
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H7 = indikator pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator usia secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H8 = indikator usia secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H0 = indikator jenis usaha secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

H9 = indikator jenis usaha secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan Nasabah di DSP Pasar Sambi. 

Berdasarkan hasil pengujian data melalui SPSS versi 

16.00 pada setiap variabel X dari kualitas pelayanan yang telah 

dianalisis faktor sebelumnya, diperoleh hasil statistik bahwa 

“Indeks Keramahan Pegawai Terhadap Nasabah”, “Indeks 

Ketepatan Pegawai Melayani Nasabah”, “Indeks Kenyamanan 

Nasabah”, “Indeks Kemampuan Pegawai Melayani Nasabah”, 

Jenis Kelamin, Pekerjaan, Usia, Pendidikan dan Jenis Usaha 

sebagai berikut: 

1. X1 “indeks keramahan pegawai terhadap nasabah” (Thitung > 

Ttabel = 1,974 < 2,306) artinya “indeks keramahan pegawai 

terhadap nasabah” tidak berpengaruh terhadap terhadap 

kepuasan nasabah . 

2. X2 “indeks ketepatan pegawai dalam melayani nasabah” 

(Thitung > Ttabel   = 3,293 > 2,306) artinya “indeks ketepatan 

pegawai melayani nasabah” berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

3. X3 “indeks kenyamanan nasabah” (Thitung > Ttabel    = 0,297 

< 2, 306) artinya “indeks kenyamanan nasabah” tidak 

berpengaruh kepuasan nasabah. 

4. X4 “indeks kemampuan pegawai melayani nasabah” (Thitung 

> Ttabel   = 5,026 > 2,306) artinya “indeks kemampuan 
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pegawai melayani nasabah” berpengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah. 

5. X5 jenis kelamin (Thitung > Ttabel   = 1,225 < 2,306) artinya 

jenis kelamin tidak  berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. 

6. X6 pekerjaan (Thitung > Ttabel   = -1,192 < 2,306) artinya  

pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

7. X7 pendidikan (Thitung > Ttabel   = 0,102 < 2,306) artinya  

pendidikan tidak   berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

8. X8 usia(Thitung > Ttabel   = 0,087  < 2,306) artinya  usia tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

9. X9 jenis usaha (Thitung > Ttabel   = 0,70 < 2,306) artinya  jenis 

usaha  tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

Pengolahan data dengan analisis statistik menggunakan 

SPSS diperoleh hasil bahwa yang variabel bebas yang secara 

parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah jasa 

kredit usaha peternakandi DSP Pasar Sambi adalah “indeks 

tanggung jawab pegawai dalam melayani nasabah” hipotesis 

kedua, dan “indeks ketanggapan pegawai dalam melayani 

nasabah” atau hipotesis keempat yang berpengaruh positif 

terhadap terhadap kepuasan nasabah.  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 

hasil analisis regresi kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah kredit usaha peternakan di DSP Pasar Sambi yang 

diperoleh dari hasil pengolahan data statistik dengan 

menggunakan program SPSS versi 16,00 dan diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

 Y = 4,144 + 0,176 X1 + 0,292 X2 + 0,463 X4 

Keterangan: 

Y   = konstanta kepuasan nasabah 

X1 = “indeks keramahan pegawai terhadap nasabah” 
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X2 = “indeks ketepatan pegawai dalam melayani nasabah” 

X4 = “indeks ketanggapan pegawai dalam melayani nasabah” 

 Nilai konstanta pada tabel hasil analisis regresi 

berganda yaitu sebesar 4,144, dan hasil “indeks keramahan 

pegawai terhadap nasabah” yaitu 0,176, “indeks ketepatan 

pegawai melayani nasabah” yaitu 0,292 dan “indeks 

kemampuan pegawai melayani nasabah” yaitu 0,463. Hasil 

analisis statistik menunjukkan bahwa yang berpengaruh secara 

positif dan signifikan adalah “indeks keramahan pegawai 

terhadap nasabah”, “indeks ketepatan pegawai dalam melayani 

nasabah”, dan “indeks kemampuan pegawai melayani 

nasabah”, sehingga persamaan yang dipakai adalah ketiga 

variabel baru (X) yang berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah, sedangkan fungsi dari nilai konstanta adalah apabila 

variabel bebas memiliki nilai 0 atau tidak memiliki pengaruh, 

walaupun tidak dilakukan penelitian maka kualitas pelayanan 

sudah berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 4,144. 

Penjelasan indeks yang berpengaruh antara lain: 

1) Indeks 1: “Keramahan  Pegawai Terhadap Nasabah” 

Hasil penelitian yang diolah dengan menggunakan analisis 

regresi berganda dengan  bantuan SPSS versi 16.00 

menunjukkan bahwa “keramahan pegawai terhadap nasabah” 

dengan nilai beta koefisien sebesar 0,176 berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah kredit usaha peternakan di DSP 

Pasar Sambi, artinya variabel item yang terkandung pada nama 

baru “keramahan pegawai terhadap nasabah” dapat 

meningkatkan kepuasan nasabah di DSP Pasar Sambi sebesar 

0,176. Item variabel yang terkandung dalam “indeks 

keramahan pegawai terhadap nasabah” salah satunya adalah 

keadilan. Hal ini sesuai dengan hipotesis 1 yang mengatakan 
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bahwa keadilan pegawai berpengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah.  

Responden penelitian berasumsi bahwa akuntabilitas, 

keadilan dan kepedulian sosial terhadap seluruh nasabah 

merupakan hal yang penting dilakukan oleh pihak DSP Pasar 

Sambi, dimana ketika nasabah melakukan ajuan pinjaman 

untuk kredit usaha peternakan, maka perlu diperhatikan dalam 

penerapan akuntabilitas yang baik, pemberian keadilan yang 

merata kepada seluruh nasabah, dan kepedulian sosial yang 

tinggi terhadap nasabah kredit. Pinjaman yang diinginkan oleh 

nasabah nantinya mengenai jumlah angsuran dan tenor akan 

ditentukan oleh pegawai DSP Pasar Sambi yang dilihat 

melalui persyaratan dan acuan jaminan yang diberikan oleh 

nasabah yang kemudian disesuaikan dengan prosedur yang 

berlaku. Nasabah menilai bahwa kualitas pelayanan dilihat 

dari akuntabilitas pegawai telah terlaksana dengan baik, 

pemberlakukan adil  dan kepedulian sosial juga telah 

diterapkan secara merata kepada seluruh konsumen atau dalam 

hal ini nasabah sebagai responden sehingga nasabah merasa 

puas. 

2) Indeks 2: “Ketepatan Pegawai Melayani Nasabah” 

Hasil penelitian yang diolah dengan menggunakan analisis 

regresi berganda dengan  bantuan SPSS versi 16.00 

menunjukkan bahwa “ketepatan pegawai melayani nasabah” 

dengan nilai beta koefisien sebesar 0,292 berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah kredit usaha peternakan di DSP 

Pasar Sambi, artinya variabel item yang terkandung pada nama 

baru “ketepatan pegawai melayani nasabah” dapat 

meningkatkan kepuasan nasabah di DSP Pasar Sambi sebesar 

0,292. Item variabel yang terkandung dalam “indeks ketepatan 

pegawai melayani nasabah” salah satunya  adalah tanggung 



109 
 

jawab. Hal ini sesuai dengan hipotesis 2  yang menyatakan 

bahwa tanggung jawab pegawai berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. 

Responden penelitian berasumsi bahwa transparansi, 

kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab pegawai 

merupakan bagian dari aspek kualitas pelayanan yang bersifat 

penting, dimana ketepatan pegawai dalam memberikan 

pelayanan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh 

pegawai kepada nasabahnya agar nasabah tidak kecewa 

dengan pelayanan yang diberikan pihak DSP Pasar Sambi. 

Nasabah menilai kualitas pelayanan dilihat dari transparansi 

kedisiplinan pegawai terhadap nasabah telah diterapkan 

dengan baik, serta pegawai dinilai telah mandiri dan 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sehingga nasabah 

merasa puas. 

3) Indeks 3: ”Kemampuan Pegawai Melayani Nasabah” 

Hasil penelitian yang diolah dengan menggunakan analisis 

regresi berganda dengan  bantuan SPSS versi 16.00 

menunjukkan bahwa ”kemampuan pegawai melayani 

nasabah” dengan nilai beta koefisien sebesar 0,463 

berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah kredit usaha 

peternakan di DSP Pasar Sambi, artinya variabel item yang 

terkandung pada nama baru “kemampuan pegawai melayani 

nasabah” dapat meningkatkan kepuasan nasabah di DSP Pasar 

Sambi sebesar 0,463. Item variabel yang terkandung dalam 

“indeks kemampuan pegawai melayani nasabah” salah satunya  

adalah responsiveness (ketanggapan). Hal ini sesuai dengan 

hipotesis 3 yang menyatakan bahwa responsiveness 

(ketanggapan) pegawai berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasbah 
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Responden penelitian berasumsi bahwa kehandalan dan 

ketanggapan pegawai terhadap nasabah merupakan bagian dari 

aspek kualitas pelayanan yang bersifat penting, dimana 

kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan 

merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh pegawai 

kepada nasabahnya agar nasabah tidak kecewa dengan 

pelayanan yang diberikan pihak DSP Pasar Sambi. Nasabah 

menilai kualitas pelayanan dilihat dari kehandalan dan 

ketanggapan pegawai terhadap nasabah telah diterapkan 

dengan baik sehingga nasabah merasa puas. 


