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RINGKASAN 

Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) 

Terhadap Kepuasan Nasabah 

PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

Oleh: 

Cicik Nur Hamidah (0510220055) 

Pembimbing: Nanang Suryadi, SE., MSiE 

 

 PT. Bank Jatim Cabang Lamongan sebagai perusahaan jasa yang bersifat 
public service dan Bank Jatim sendiri menjadi perusahaan jasa perbankan terbaik 
di daerah, ternyata masih belum optimal kinerja pelayanan (service performance) 
terhadap kepuasan nasabah. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu bank daerah 
mempunyai hak eksklusif atas kepemilikian nasabah yang bekerja pada 
pemerintahan sebagai nasabah tetap tidak terdapat sistem standart penilaian kerja 
pada karyawan dalam memberikan kinerja pelayanan (service performance) yang 
berpengaruh pada sistem pemberian gaji, kualitas sumber daya manusia dana 
sumber daya manusia pemanfaatannya belum maksimal (khususnya disiplin dan 
tanggung jawab). Untuk itu PT. Bank Jatim Cabang Lamongan perlu 
meningkatkan kinerja pelayanannya (service performance) agar dapat memuaskan 
nasabah.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja 
pelayanan (service performance) terhadap kepuasan nasabah tabungan PT. Bank 
Jatim Cabang Lamongan baik secara simultan maupun secara parsial serta untuk 
mengetahui variabel manakah yang dominan pengaruhnya terhadap kepuasan 
nasabah. Data yang dianalisa berasal dari 100 responden pengguna tabungan jasa 
layanan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan.  

 Dari alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda diketahui 
bahwa kinerja pelayanan (service performance) pada variabel dimensi kualitas 
layanan yang terdiri variabel bukti langsung/tangible (X1), keandalan/reliability 
(X2), daya tanggap/responsiveness (X3), jaminan/assurance (X4), dan 
empati/emphaty (X5) dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) atau 
Adjusted R Square sebesar 0,633 atau 63,3 %. Artinya variabel Y dijelaskan 
sebesar 63,3 % oleh variabel bukti langsung/tangible (X1), keandalan/reliability 

xi 
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(X2), daya tanggap/responsiveness (X3), jaminan/assurance (X4), dan 
empati/emphaty (X5)  sedangkan sisanya sebesar 36,7% dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan F hitung  sebesar 35,085 
(Signifikansi F = 0,000). Jadi F hitung >F tabel  (35,085  > 2,958) atau Sig F < 5 % 
(0,000 <  0,05), dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa 
secara serempak variabel X1, X2, X3, X4, X5 mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel Y. 

 Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kinerja pelayanan 
(service performance) pada variabel-variebel dimensi kualitas pelayanan yaitu 
bukti langsung/tangible (X1) dan daya tanggap/responsiveness (X3)  berpengaruh 
secara parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan PT. Bank Jatim Cabang 
Lamongan; sedangkan kinerja pelayanan (service performance) pada variabel-
variabel dimensi kualitas pelayanan yaitu keandalan/reliability (X2),  
jaminan/assurance (X4), dan empati/emphaty (X5) tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

 Sedangkan untuk nilai Beta di nomor kedua yaitu variabel bukti 
langsung/tangible (X1) sebesar 0,222. Untuk nilai Beta di nomor ketiga yaitu 
variabel jaminan/assurance (X4)  sebesar 0,139. Untuk nilai Beta di nomor 
keempat yaitu variabel empati/emphaty (X5) sebesar 0,127 dan nilai Beta nomor 
yang terakhir adalah variabel keandalan/reliability (X2) yaitu sebesar 0,017. 
Dengan melihat analis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang 
diduga bahwa variabel daya tanggap/responsiveness (X3) merupakan variabel 
yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan PT. Bank Jatim 
Cabang Lamongan dapat diterima karena dilihat dari nilai Beta tertinggi sebesar 
0,411.  

 Maka kinerja pelayanan (service performance) perlu adanya suatu perbaikan 
secara lebih baik lagi sarana dan prasarana pada item-item yang terdapat pada 
variabel dimensi kualitas jasa yang terdiri dari bukti langsung/tangible (X1), 
keandalan/reliability (X2), daya tanggap/responsiveness (X3), jaminan/assurance 
(X4), dan empati/emphaty (X5), khususnya item-item pertanyaan yang sering 
nasabah melakukan komplain dan tidak memberikan pengaruh sangat kuat. 
Dengan melakukan perbaikan tersebut diharapkan kinerja pelayanan (service 
performance) berpengaruh kuat terhadap kepuasan nasabahnya. 

 

Kata kunci: kinerja pelayanan (service performance), kepuasan nasabah   
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

 Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

sehingga keadaan ini menimbulkan bisnis perbankan yang kompetitif dan ketat 

kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkiri lagi sehingga setiap bank dituntut 

untuk menggunakan berbagai cara dalam menarik minat masyarakat. Bank 

sebagai lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan jasa penyimpanan 

dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif pinjaman kepada 

masyarakat juga perlu memfokuskan pada kinerja pelayanan (service 

performance) untuk memuaskan nasabahnya. 

 Dunia perbankan sangat penting bagi perekonomian Indonesia, sehingga 

ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda 

perekonomian suatu negara (Kasmir, 2004: 8), tetapi “roda” perbankan tidak 

dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan adanya nasabah. 

 Service performance adalah kinerja dari pelayanan yang diterima oleh 

konsumen itu sendiri dan menilai kualitas dari pelayanan yang benar-benar 

mereka rasakan (Cronin dan Taylor, 1994). Kinerja pelayanan (service 

performance) bagi dunia perbankan adalah kunci yang membedakan suatu bank 

dengan pesaingnya, sehingga memegang peranan penting dalam pencapian tujuan 

perusahaan. Industri jasa perbankan ini sangat terkait erat dengan kepercayaan, 

service (layanan), dan hubungan yang dekat berpadu interaksi terbaik kepada 

nasabah. Suatu paradigma yang selama ini menganggap service merupakan 



 2

tanggungjawab penuh dari karyawan yang berada di front liners (garda depan) 

sudah seharusnya diubah. Front liners juga hanya bisa bekerja dengan performa 

terbaik dengan dukungan back office secara penuh dan total. Pelayanan yang baik 

harus mampu memudahkan nasabah melewati keruwetan yang berbelit dan lama. 

Kinerja pelayanan (service performance) dapat dikatakan baik jika nasabah 

telah memperoleh kepuasan optimal. Hal ini berarti bahwa nasabah telah 

memperoleh pelayanan sesuai atau bahkan melebihi harapan yang diinginkan dari 

kinerja pelayanan (service performance) yang dilakukan dunia perbankan. Nilai 

optimal tersebut akan memberikan manfaat yang tinggi bagi perusahaaan 

diantaranya, meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, meningkatkan laba, 

produktivitas dan efisiensi, semangat kerja karyawan serta dapat memenangkan 

persaingan. Memberikan kepuasan kepada nasabah menjadi tugas pokok dunia 

perbankan yang harus bersifat langgeng, sehingga kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan dunia perbankan dapat terjamin. Menurut A. Parasuraman dalam 

Fandy Tjiptono (2005:273), kualitas pelayanan jasa terdiri dari lima variabel yaitu 

Bukti fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), 

Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy). 

 Di Indonesia ada 6 kelompok bank yaitu: Bank Persero (BUMN), Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa, Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa, Bank 

Pembangunan Daerah, Bank Campuran, dan Bank Asing (Info Bank, November 

2005). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Bank Pembangunan Daerah 

(BPD), khususnya BPD Jatim. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah 

kembali oleh Biro Riset InfoBank, selama Agustus 2005-Agustus 2006, kegiatan 

usaha BPD tumbuh signifikan. Ketika laba perbankan sedang menurun, laba BPD 
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per Agustus 2006 naik signifikan 47,54% dari Rp1,95 triliun menjadi Rp2,88 

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

triliun (Sumardi, 2006). Jumlah dana pihak ketiga (DPK) melonjak 60,41% dari 

Rp78,21 triliun menjadi Rp125,45 triliun. Pertumbuhan DPK tak lepas dari upaya 

BPD memikat nasabah melalui penawaran beragam hadiah, mulai dari peralatan 

rumah tangga hingga mobil. Bankir BPD sendiri mengakui cara tersebut sangat 

efektif untuk mengambil dana dari masyarakat. Secara nasional, BPD juga 

memiliki tabungan yang disebut Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) 

dengan nilai hadiah lebih besar, selain produk tabungan milik setiap BPD (misal 

Simpeda Bank Jatim dengan hadial total  empat milyar) (Sumardi, 2006). 

 Bank Jatim sebagai salah satu BPD di Indonesia yang berlokasi di Jawa 

Timur dan telah berdiri semenjak 1961, mempunyai visi sebagai perusahaan 

perbankan yang mampu berkembang secara wajar didukung oleh manajemen yang 

profesional dan tetap beroperasi dengan memperhatikan prinsip prudential dan 

regulated banking sehingga menjadi perusahaan jasa perbankan terbaik di daerah. 

Dengan adanya visi tersebut mendorong Bank Jatim untuk memberikan layanan 

yang terbaik bagi para nasabahnya. Berbagai layanan tersebut diantaranya yaitu 

terwujud dalam berbagai pelayanan produk perbankan, pemberian kredit, 

pendirian ATM bersama dan bekerja sama dengan berbagai insatansi pemerintah, 

perguruan tinggi, dan departemen perpajakan yang ada di Jawa Timur.   

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

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

Laba tahun berjalan per Juni 2006 mencapai Rp. 221,45 Miliar, naik dibandingkan 

dengan Juni Tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.159,56 Miliar (Info Bank, 
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Oktober 2006). Hal itu tentu saja dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan 

Bank Jatim terus menerus mengembangkan kualitas pelayanan, sehingga tidak 

mudah bank pesaing merebut nasabah Bank Jatim. 

 PT. Bank Jatim Cabang Lamongan sebagai perusahaan jasa yang bersifat 

public service dan Bank Jatim sendiri menjadi perusahaan jasa perbankan terbaik 

di daerah, ternyata masih belum optimal kinerja pelayanan (service performance) 

terhadap kepuasan nasabah. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu bank daerah 

mempunyai hak eksklusif atas kepemilikian nasabah yang bekerja pada 

pemerintahan sebagai nasabah tetap tidak terdapat sistem standart penilaian kerja 

pada karyawan dalam memberikan kinerja pelayanan (service performance) yang 

berpengaruh pada sistem pemberian gaji, kualitas sumber daya manusia dana 

sumber daya manusia pemanfaatannya belum maksimal (khususnya disiplin dan 

tanggung jawab). Untuk itu PT. Bank Jatim Cabang Lamongan perlu 

meningkatkan kinerja pelayanannya (service performance) agar dapat memuaskan 

nasabah.  

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa penilaian nasabah terhadap 

kinerja pelayanan (service performance) didalam kualitas pelayanan (bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati) menarik untuk dikaji, karena dapat 

digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur kualitas jasa. Beranjak dari 

konsep pemikiran tersebut penulis mencoba untuk mengkaji kinerja pelayanan 

(service performance) yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

dengan menggunakan dimensi kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan dalam 

riset pemasaran. Mengingat pentingnya pembahasan tentang analisis kepuasan 

nasabah dalam rangka menilai kinerja pelayanan perusahaan (service 

performance), maka penulis tertarik dalam memilih judul skripsi ”Pengaruh 

Kinerja Pelayanan (Service Performance) terhadap Kepuasan Nasabah PT. 

Bank Jatim Cabang Lamongan”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kinerja pelayanan (service 

performance) yang terdiri dari variabel bukti langsung/tangible, keandalan 

/reliability, daya tanggap/responsiveness, jaminan/assurance, dan empati 

/emphaty terhadap kepuasan nasabah tabungan pada PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan. 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara kinerja pelayanan (service 

performance) yang terdiri dari variabel bukti langsung/tangible, keandalan 

/reliability, daya tanggap/responsiveness, jaminan/assurance, dan empati 

/emphaty terhadap kepuasan nasabah tabungan pada PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan. 

3. Diantara kelima variabel tersebut, variabel mana yang dominan dalam 

mempengaruhi kepuasan nasabah pada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara kinerja pelayanan (service 

performance) yang terdiri variabel bukti langsung/tangible, keandalan 
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/reliability, daya tanggap/responsiveness, jaminan/assurance, dan empati 

/empathy terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara kinerja pelayanan (service 

performance) yang terdiri variabel bukti langsung/tangible, keandalan 

/reliability, daya tanggap/responsiveness, jaminan/assurance, dan empati 

/empathy terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

3. Untuk mengetahui variabel yang dominan dalam mempengaruhi kepuasan 

nasabah pada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

anatara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa  

 Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah 

terhadap kenyataan. 

 Melatih penulis untuk berpikir kritis, sistematis, dan analistik dalam 

menghadapi permasalahan yang terjadi. 

 Sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang dunia perbankan, 

khususnya dalam bidang pemasarannya. 

 



 7

2. Bagi Perguruan Tinggi 

 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penulisan karya tulis tingkat 

perguruan tinggi. 

 Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pembaca dan peneliti 

selanjutnya, sehingga diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti 

selanjutnya. 

3. Bagi Perusahaan 

 Memberikan informasi dan pengetahuan tentang hubungan antara kinerja 

pelayanan (service performance) dengan kepuasan nasabah serta variabel-

variabel yang mempengaruhi kepuasan nasabah. 

 Sebagai bahan pertimbangan perusahaan di dalam menentukan kebijakan 

yang diambil khususnya di dalam melakukan pengembangan dan 

perbaikan dari segi kinerja pelayanan (service performance), demi menjaga  

kepuasan nasabah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Analisis Teori 

2.1.1. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Sample dan 
Metode 

Pengambilan 
Sampel 

Variabel dan Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Titi Sundari 

Skripsi 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ira Triyatna 

Skripsi 

2007 

 

 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan 
(Service Quality) 
terhadap 
Kepuasan 
Pelanggan pada 
PT. Telkom 
Kancatel Pasuruan 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kinerja 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah pada PT. 
Bank Rakyat 
Indonesia, Tbk 
Cabang Tuban 

Sampel : 

Sampel yang 
diambil berjumlah 
99 responden 

Metode 
Pengambilan 
Sampel : 

Menggunakan 
Proposional Area 
Sampling 

 

 

 

 

 

 

Sampel :  

Sampel yang 
diambil berjumlah 
100 responden 

Metode 
Pengambilan 
Sampel : 

Menggunakan 
Purposive Sample 

 

 

Variabel : 

Ada 5 variabel  yang 
terdiri dari 
tangibles, reliability, 
responsiveness, 
ansurance, emphaty. 
Ada 20 item yang 
digunakan untuk 
item pertanyaan 

Alat Regresi : 
Regresi Berganda 
dan Korelasi 
Berganda 

 

 

 

 

Variabel : 

Ada 5 variabel yang 
terdiri dari 
tangibles, reliability, 
responsiveness, 
ansurance, emphaty. 
Ada 20 item yang 
digunakan untuk 
item pertanyaan 

 

Alat Regresi : 
Regresi Berganda 
dan Korelasi 
Berganda 

 

 

Kualitas Pelayanan 
menurut pelanggan 
sangat baik, tingkat 
kepuasan secara 
umum mereka 
cukup puas dan ada 
pengaruh secara 
signifikan dan 
searah antara 
pelayanan (X) 
terhadap kepuasan 
pelanggan serta 
variabel yang paling 
besar pengaruhnya 
terhadap kepuasan 
pelanggan adalah 
variabel ansurance 

Kualitas Pelayanan 
menurut nasabah 
sangat baik, tingkat 
kepuasan secara 
umum mereka 
cukup puas dan ada 
pengaruh secara 
signifikan dan 
searah antara 
pelayanan (X) 
terhadap kepuasan 
nasabah serta 
variabel yang paling 
besar pengaruhnya 
terhadap kepuasan 
nasabah adalah 
variabel 
responsiveness 

     Sumber data : Data Primer diolah, 2009 

8 
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2.1.2. Review Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dari Titi Sundari (2001) yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan (Service Quality) terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. Telkom 

Kancatel Pasuruan). Pengujian hipotesis ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Titi Sundari (2001), 

berjudul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan (Service Quality) terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada PT. Telkom Kancatel Pasuruan”, digunakan lima variabel 

independent yaitu tangible, reability, responsiveness, assurance dan empaty, 

yang akan mempengaruhi variabel dependent yaitu kepuasaan nasabah. Hasil 

dari penelitian ini diketahui bahwa variabel-variabel independent mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent diuji secara simultan 

dan parsial. Sedangkan kesimpulan bahwa yang memiliki pengaruh paling 

besar terhadap kepuasan nasabah adalah variabel jaminan (assurance). 

2. Penelitian dari Ira Triyatna (2007) yang berjudul “Pengaruh Kinerja 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah (pada PT. Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk, Cabang Tuban). Pengujian hipotesis ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen 

(terikat). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu penelitian dari Ira Triyatna 

(2007) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah (pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Tuban) yang 

dilakukan digunakan lima variabel independent yaitu bukti langsung/tangible, 

keandalan/reliability, daya tanggap/responsiveness, jaminan/assurance dan 
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empati/emphaty, yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepuasan 

nasabah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa variabel-variabel 

independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependent diuji secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan Penelitian dari Ira Triyatna (2007) yang berjudul 

“Pengaruh Kinerja Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah (pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Tuban), didapatkan kesimpulan bahwa yang 

memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan nasabah adalah variabel 

daya tanggap/responsiveness. 

 Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh baik Titi Sundari 

maupun Ira Triyatna  dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

adanya kesamaan indikasi bahwa digunakan lima variabel independent yaitu 

tangible, reability, responsiveness, assurance dan empaty, yang akan 

mempengaruhi variabel dependent yaitu kepuasaan nasabah. Keterkaitan antara 

penelitian yang dilakukan Ira Triyatna  dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Penelitian 

dari Ira Triyatna yang berjudul “Pengaruh Kinerja Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah (pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Tuban), didapatkan 

kesimpulan bahwa yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan 

nasabah adalah variabel daya tanggap/responsiveness. 
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2.2. Pengertian dan Konsep Pemasaran 

2.2.1. Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran dalam arti sederhana dikenal sebagai bentuk pertukaran. 

Pertukaran disini terjadi karena masing-masing pihak yang bertransaksi 

mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga hal tersebut menjadikan masing-

masing pihak saling melengkapi keinginan dan kebutuhannya. 

Menurut Philip Kotler (2005:10) definisi pemasaran adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain“. 

Menurut definisi ini bahwa pemasaran diciptakan oleh pembeli dan penjual 

secara bersama-sama oleh kedua belah pihak ingin menciptakan kepuasan dengan 

jalan jalan mengadakan pertukaran. Jadi pertukaran merupakan titik pusat 

kegiatan pemasaran dengan tujuan mencapai kepuasan yang maksimal. 

Definisi yang paling luas yang dapat menerangkan secara jelas arti 

pentingnya pemasaran dikemukakan oleh William J.Stanton dalam Basu Swasta 

dan T. Hani Handoko (2004:4) : 

“ Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan 

baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial”. 
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 Dari definisi diatas dapatlah diterangkan bahwa arti pemasaran adalah jauh 

lebih luas dari pada arti penjualan. Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang 

dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, 

menentukan produk yang hendak di produksi, menentukan harga produk yang 

sesuai, menentukan cara-cara promosi dan penyaluran atau penjualan produk 

tersebut. Jadi kegiatan pemasaran adalah kegiatan-kegiatan yang saling 

berhubungan sebagai suatu sistem. Tetapi pemasaran bukanlah merupakan suatu 

cara yang sederhana sekedar untuk menghasilkan penjualan saja. Dalam hal ini 

pertukaran hanyalah merupakan satu tahap dalam proses pemasaran. Sebenarnya, 

pemasaran itu dilakukan baik sebelum maupun sesudah pertukaran. 

 Dari kedua definisi diatas secara umum dapat di ambil kesimpulan bahwa 

pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial dalam memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen agar tercipta kepuasan melalui proses pertukaran. Jadi 

pemasaran bukan hanya merupakan kegiatan penjualan. 

 Sehubungan dengan itu tugas manajer pemasaran adalah memilih dan 

melaksanakan kegiatan pemasaran yang dapat membantu dalam pencapaian 

tujuan perusahaan serta dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 

Kegiatan pemasaran ini harus dikoordinasikan dan dikelola dengan cara yang 

baik, maka kenalilah istilah manajemen pemasaran, adapun definisi manajemen 

pemasaran yang dikemukakan oleh Philip Kotler (2003:13) adalah sebagai 

berikut: “Proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, 

promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi”.  
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 Jadi manajemen pemasaran dirumuskan sebagai suatu proses manajemen 

yang meliputi penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini bertujuan menimbulkan 

pertukaran yang diinginkan, baik yang menyangkut barang atau jasa, atau benda-

benda lain yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis, sosial, dan budaya. Proses 

pertukaran dapat ditimbulkan baik oleh penjual, maupun pembeli yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Penentuan produk, harga, promosi dan tempat 

untuk mencapai rangsangan yang efektif disesuaikan dengan sikap dari perilaku 

konsumen, dan sebaliknya sikap dan perilaku konsumen dipengaruhi sedemikian 

rupa sehigga menjadi sesuai dengan produk-produk perusahaan. 

2.2.2.  Konsep Pemasaran 

Perusahaan yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan faktor 

penting untuk mencapai sukses usahanya, akan mengetahui adanya cara dan 

falsafah yang terlibat di dalamnya. Cara dan falsafah baru ini disebut konsep 

pemasaran (marketing concept). Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran 

bertujuan memberikan kepuasan pada konsumen (consumer oriented). 

Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu dipengaruhi beberapa 

faktor, di antaranya nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan internal, dan 

lingkungan eksternal perusahaan (Fandy Tjiptono 2005:3).  

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

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 
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Selanjutnya menurut Philip Kotler (2005:22), konsep pemasaran agar 

dapat mudah dipahami dengan mendefinisikan beberapa konsep inti yang 

bertujuan agar pemasar dapat berhasil dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Lebih lanjut Philip Kotler (2005:22), menjelaskan inti dari konsep 

pemasaran sebagai berikut:  

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

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

c) Pemasar dan Prospek 
Seorang pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan (perhatian, 
pembelian, pemberian suara, sumbangan) dari pihak lain yang disebut prospek. 
Jika kedua pihak itu saling berusaha untuk menjual sesuatu kepada yang lain, 
kita menyebut keduanya pemasar. 

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

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

f) Pertukaran dan transaksi 
Pertukaran merupakan konsep inti dari pemasaran, mencakup perolehan 
produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai 
gantinya. Sedangkan transaksi adalah perdagangan nilai antara dua atau lebih 
pihak. 
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g) Saluran pemasaran 
Untuk mencapai pasar sasaran, pemasar menggunakan tiga jenis saluran 
pemasaran, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran penjualan. 

h) Persaingan  
Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang memiliki keunggulan 
tersendiri sehingga mungkin dapat di pertimbangkan oleh seorang konsumen. 

Menurut Fandy Tjiptono (2005:3) Perkembangan Konsep pemasaran, 

adalah sebagai berikut: 

a. Konsep produksi 
Pemasar berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses produksi/operasi. 
Asumsinya yang diyakini adalah konsumen hanya akan membeli produk-
produk yang murah dan gampang diperoleh. 

b. Konsep produk 
Dalam konsep ini pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih menghendaki 
produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur (features), atau 
penampilan superior. 

c. Konsep penjualan  
Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan, 
dimana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi (bila perlu, 
dibujuk) agar penjulan dapat meningkat. 

d. Konsep pemasaran 
Berbeda dengan tiga konsep terdahulu yang berorientasi pada lingkungan 
internal, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan (lingkungan 
eksternal), dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli 
produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta 
memberikan kepuasan. 

e. Konsep pemasaran sosial  
Pemasar yang menganut konsep ini, beranggapan bahwa konsumen hanya 
akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan kebutuhan 
dan keinginannya serta berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan sosial 
konsumen. 

Selain lima konsep utama tersebut Hoekstra, et al. (Fandy Tjiptono, 

2005:5), mengajukan konsep pemasaran baru, yaitu konsep pelanggan (customer 

concept). Dimana konsep ini merupakan orientasi manajemen yang menekankan 
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bahwa perusahaan menjalin relasi dengan pelanggan sasaran individual terseleksi 

yang menjadi mitra perusahaan dalam merancang, menawarkan, meredefinisi, dan 

merealisasikan nilai pelanggan superior.  

 

2.3. JASA 

2.3.1. Pengertian Jasa 

 Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (personal service) 

sampai jasa sebagai suatu bentuk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa 

yang telah berusaha mendefinisikan jasa. 

 “Jasa adalah setiap tindakan yang atau aktivitas lain, yang pada dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik), konsumen terlibat secara aktif dalam 

proses produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu” (Jasfar, 2005: 17). 

 Menurut Zeithaml dan Bimer dalam Alma (2005: 243), “Jasa adalah suatu 

kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan 

waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, 

santai, sehat) bersifat tidak berwujud”.  

Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani (2006: 6) mengemukakan bahwa : 

  “Jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak 
merupakan produk dalam bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya 
dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan 
memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, 
kesenangan, atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi 
konsumen”. 
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 Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa jasa adalah suatu kegiatan 

ekonomi yang mana kegiatan produksi dan konsumsi dilaksanakan secara 

bersamaan. Di dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan 

pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa 

bukan merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas dan aktivitas-

aktivitas tidak berwujud. 

2.3.2. Klasifikasi Jasa 

 Jasa bisa diklasifikasikan berdasarkan beragam kriteria. Menurut Lovelock 

dalam Tjiptono (2006: 23), jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. “Berdasarkan sifat tindakan jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 
dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa (tangible actions dan 
intangible actions), sedangkan sumbu horizontalnya merupakan penerima jasa 
(manusia dan benda). 

2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan  

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 
dimana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara perusahaan jasa 
dan pelanggannya (status keanggotaan dan hubungan kontemporer). Sedangkan, 
sumbu horizontalnya sifat penyampaian jasa (penyampaian secara 
berkesinambungan/kontinu dan penyampaian diskrit). 

3. Berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar 
konstan dalam penyampaian jasa.  

Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu utama, yaitu tingkat 
customization karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan individual 
(tinggi dan rendah) dan tingkat kemampuan penyedia jasa dalam mempertahankan 
standar yang konstan (tinggi dan rendah). 

4. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa. 

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 
dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa menghadapi 
masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak (permintaan puncak 
dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti dan permintaan puncak biasanya 



 18

melampaui penawaran).Sedangkan, sumbu horizontalnya adalah tingkat fluktuasi 
permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah). 

5. Berdasarkan metode penyampaian jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 
dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara pelanggan dan 
perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan jasa; perusahaan jasa 
mendatangi pelanggan; serta pelanggan dan perusahaan jasa melakukan transaksi 
melalui surat atau media elektronik).Sedangkan, sumbu horizontalnya adalah 
ketersediaan outlet jasa (single site dan multiple sites)”. 

 Disamping itu, menurut Lovelock dalam Tjiptono (2006: 26) jasa juga 

dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuh kriteria lainnya, antara lain : 

1. “Berdasarkan segmen pasar, dibedakan menjadi jasa kepada konsumen akhir 
dan jasa kepada konsumen organisasional. 

2. Berdasarkan tingkat keberwujudan (tangibility), kriteria ini berhubungan 
dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen. Yang dibedakan 
menjadi tiga macam, yaitu rented good service, owned goods service, dan non-
goods service. 

3. Berdasarkan keterampilan penyedia jasa, yang terdiri dari atas professional 
service dan nonprofessional service. 

4. Berdasarkan tujuan organisasi jasa, yang dapat dibagi menjadi commercial 
service atau profit service dan nonprofit service. 

5. Berdasarkan regulasi, dibagi menjadi regulated service dan nonregulated 
service. 

6. Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 
dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu equipment-based service dan 
people-based service.” 

 Lebih lanjut, menurut Fitzsimmons dan Sullivan dalam Tjiptono (2006: 

29), jasa dapat pula �diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang konsumen 

menjadi dua kategori utama, yaitu : 

1. “For consumer (facilitaling services), yaitu jasa yang dimanfaatkan sebagai 
sarana atau media untuk mencapai tujuan tertentu. Kategori ini meliputi 
transportasi (pesawat terbang, kapal, bus, truk, dan kereta api); komunikasi 
(TV, radio, telepon, dan internet); financial (asuransi, pegadaian, pasar modal, 
dan bank); akomodasi (seperti hotel dan restoran); dan rekreasi (bioskop dan 
taman wisata). 
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2. To consumer (human services), yaitu jasa yang ditunjukkan kepada konsumen. 
Kategori ini terbagi atas dua kelompok. Pertama, people processing, baik yang 
bersifat voluntary, (misalnya pusat ketenagakerjaan dan fasilitas sinar 
X/Rontgen), maupun involuntary (seperti klini diagnosis dan pengadilan anak-
anak nakal). Kedua, people changing, meliputi yang bersifat voluntary 
(contohnya perguruan tinggi dan tempat ibadah) dan involuntary (contohnya 
rumah sakit dan penjara)”. 

2.3.3. Karakteristik Jasa 

 Berbagai riset dan literature pemasaran jasa mengungkap bahwa jasa 

memiliki sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari barang dan 

berdampak pada cara memasarkannya. Menurut Tjiptono (2006: 18) secara garis 

besar, karakteristik jasa meliputi : 

 “Intangibility, maksudnya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, 
atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

 Inseparebility, jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi 
dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

 Variability /heterogeneity/inconsistency. Jasa bersifat sangat variabel karena 
merupakan non-standardized output, yang artinya banyak variasi bentuk, 
kekuatan dan jenis, tegantung kepada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut 
diproduksi. 

 Perishability, jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 
disimpan. 

 Lack of ownership, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal atas 
suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas.” 

Griffin dalam Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani (2006: 6) menyebutkan 

karakteristik jasa sebagai berikut : 

1) “Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 
didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah 
nilai tidak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, 
kepuasan, atau kenyamanan. 

2) Unstorability (tidak dapat disimpan). Jasa tidak mengenal persediaan atau 
penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. 
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3) Customization (Kustomisasi). Jasa sering kali didesain khusus untuk 
kebutuhan pelanggan”. 

2.3.4. Bauran Pemasaran Jasa 

     Menurut Lupiyoadi (2001:58): Marketing Mix merupakan alat bagi 

marketer yang terdiri dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang 

ditetapkan dapat berjalan sukses. 

 Marketing Mix untuk produk barang berbeda dengan  marketing mix pada 

produk jasa, hal ini terkait dengan perbedaaan karakteristik jasa dan barang. Jadi 

dengan demikian elemen marketing mix jasa terdiri dari tujuh hal yaitu: 

(Lupiyoadi, 2001:59) 

1. Produk (Product) 

Adalah keseluruhan konsep obyek atau proses yang memberikan sejumlah 
nilai manfaat kepada konsumen. Perubahan pada produk berarti yang menjadi 
fokus adalah kualitas merek, lingkungan fisik, tempat jasa diciptakan, dan 
sebagainya. 

2. Harga (Price) 

Strategi penetapan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada 
konsumen dan mempengaruhi image produk, serta keputusan konsumen untuk 
membeli. 

3. Promosi (Promotion) 

Dalam promosi yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bauran promosi 
yang terdiri dari: advertising, personal selling, salles promotion, public relation, 
worth-of-mouth dan direct mail.  

4. Tempat (Place) 

Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 
saluran distribusi yang berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa 
kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis.  
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5. Orang (People) 

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka people yang berfungsi 
sebagai service provider sangat dipengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 
Keputusan dalam people ini berarti berhubungan dengan seleksi, training, 
motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. 

6. Proses (Process) 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, 
jadwal, pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, di mana jasa dihasilkan 
dan disampaikan kepada konsumen. 

7. Layanan Pelanggan (Customer Services) 

Layanan pelanggan pada pemasaran jasa lebih dilihat sebagai outcome dari 
kegiatan distribusi dan logistik pada pelayanan jasa untuk mencapai kepuasan 
nasabah. 

2.3.5.  Faktor-faktor Yang Menjadi Kunci Sukses Jasa 

 Menurut Lupiyoadi (2001: 17) bahwa hasil observasi dan pengamatan 

yang dilakukan oleh pemain-pemain pada sektor jasa yang mengemukakan lima 

langkah yang dapat dilakukan untuk meraih sukses di dunia jasa, yaitu : 

1. Memproduksi jasa yang ditawarkan 

Suatu hal yang penting dalam pemasaran jasa adalah melakukan adaptasi dan 
memperbarui jasa yang ditawarkan, daripada melakukan rancangan “paket” yang 
sangat sempurna pada peluncuran pertama. Jasa yang ditawarkan harus mengikuti 
kemauan pasar yang dikaitkan dengan nilai yang benar-benar diinginkan oleh 
pelanggan dan kegunaannya, serta responsif terhadap masalah-masalah yang 
terjadi. 

2. Melokalisasi System Point Of Service 

Availibility is crutial, maksudnya pengguna jasa menjadi sangatlah penting, 
karena jasa tidak dapat disimpan sehingga penggunaannya sesegera mungkin saat 
dibutuhkan. Produsen diharuskan dapat menentukan pilihan yang tepat atas lokasi 
penyediaan jasa tersebut agar memudahkan pelanggan untuk mendapatkannya dan 
juga sebagai peningkatan kualitas jasa tersebut.  

3. Menyelenggarakan kontrak layanan 

Maksudnya adalah produsen jasa berusaha untuk menarik dan mempertahankan 
pelanggan dengan sistem kontrak atau member keanggotaannya dengan 
memberikan anggota (member) berbagai fasilitas kemudahan tertentu, sehingga 
perusahaan dapat menikmati keuntungan lain seperti, produk jasa menjadi 
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teridentifikasi dan juga membangun loyalitas pelanggan sehingga menjadi 
keunggulan tersendiri dan pelanggan tidak berpaling pada perusahan yang lain. 

4. Menggunakan kekuatan informasi 

Seperti yang diketahui bahwa bisnis jasa merupakan bisnis yang sangat sensitif 
terhadap kemajuan informasi dan teknologi karena dalam operasi bisnis jasa data-
data mengenai pelanggan. Transaksi, dan karyawan merupakan alat yang essensial 
karena semua itu dapat membedakan jasa tersebut dengan pesaing, serta dapat 
meningkatkan kualitas dan pelayanan jasa itu sendiri.   

5. Menentukan nilai strategis jasa pada pelanggan 

Nilai strategis adalah sebuah fungsi dari desain strategi bisnis dan penilaian 
terhadap metodologi sehingga dapat menerangkan isu-isu sebelumnya. Jawaban 
terhadap isu-isu tersebut dapat menjadi suatu strategi potensial dan signifikan 
untuk meningkatkan bisnis dan pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan.  

2.3.6. Strategi Pemasaran Jasa 

 Strategi pemasaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan-

tujuan pemasaran. Adapun tujuan pemasaran adalah pernyataan seksama yang 

menguraikan apa yang akan dicapai oleh kegiatan-kegiatan pemasaran perusahaan 

jasa. 

Tjiptono (2006: 186) mengelompokkan strategi pemasaran menjadi dua 

kategori, yaitu: 

a. “Strategi permintaan primer (primary demand strategies), yang dapat 
dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan sasaran tipe konsumsinya: 

1. Strategi menarik pengguna baru (non user), dalam strategi ini perusahaan 
harus mampu meningkatkan kesediaan untuk membeli dan meningkatkan 
kemampuan untuk membeli produk. 

2. Startegi menaikkan tingkat pembelian dari pengguna saat ini. Dalam 
rangka menaikkan tingkat pembelian, perusahaan harus mengarahkan 
strategi pemasarannya, yaitu dengan menambah situasi penggunaan, 
menaikkan tingkat konsumsi, dan mendorong penggantian produk. 

b. Strategi permintaan selektif (selective demand stragies) yang bisa berupa tiga 
alternatif utama, yaitu: 
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1. Strategi memperluas pasar yang dilayani (served market), dalam strategi 
ini perusahaan harus mampu untuk memperluas distribusi, dan perluasan 
lini produk. 

2. Strategi merebut pelanggan dari pesaing. Dalam strategi ini perusahaan 
memiliki dua pilihan posisi, yaitu head to head positioning (dengan 
menawarkan kualitas superior dan kepemimpinan harga-biaya) dan 
diferensiasi (dengan menonjolkan benefitlatribute positioning dan 
customer-oriented positioning). 

3. Strategi mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis 
pelanggan saat ini. Perusahaan dapat memilih alternatif strategi yaitu 
mempertahankan kepuasan pelanggan, relationship marketing dan produk 
komplementer). 

 

2.4. KUALITAS PELAYANAN JASA 

2.4.1. Pengertian Kualitas Jasa 

 Kualitas jasa merupakan merupakan suatu pembahasan yang sangat 

kompleks karena penilaian kualitas jasa berbeda dengan penilaian terhadap 

kualias produk, terutama karena sifatnya yang tidak nyata (intangible) dan 

produksi serta konsumsi berjalan secara simultan. 

 Kualitas jasa berkaitan dengan kemampuan sebuah organisasi untuk 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Menurut Rambat Lupiyoadi & A. 

Hamdani (2006: 144), “kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-

karakteristik dari suatu produk/jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten”. 

 Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2006: 59) menyatakan bahwa “kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. 
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 Tjiptono (2006: 59) menyatakan bahwa “kualitas jasa berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan pelanggan”. 

 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa 

kualitas jasa atau kualitas layanan adalah berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. 

2.4.2. Dimensi kualitas Jasa 

 Parasuraman dalam Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani (2006: 182) 

mengatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas jasa, yaitu sebagai berikut : 

1. “Tangible (berwujud), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 
kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 
keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang 
diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh: gedung, 
gudang dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), 
serta penampilan pegawainya. 

2. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 
pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja  
harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu 
pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 
simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

3. Responsiveness (ketanggapan), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 
memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 
dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu 
persepsi negatif dalam kualitas pelayanan. 

4. Assurance (jaminan dan kepastian), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 
kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 
pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain 
komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 
kompetensi (competence), dan sopan-santun (countesy). 
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5. Emphaty (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 
individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 
berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 
diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan secara 
spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

2.4.3. Strategi Meningkatkan Kualitas Jasa 

 Fandy Tjiptono (2006: 88-89) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas jasa, diantaranya 

yaitu: 

• “Mengidentifikasi Determinan Utama Kualitas Jasa 

Yaitu dengan melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan jasa yang paling 
penting bagi pasar sasaran dan kemudian memperkirakan penilaian yang diberikan 
pasar sasaran terhadap perusahaan dan pesaing berdasarkan determinan-
determinan tersebut. 

• Mengelola Harapan Pelanggan 

Mengelola harapan pelanggan maksudnya adalah berusaha semaksimal mungkin 
untuk memenuhi apa yang menjadi pengharapan pelanggan. Dengan begitu, maka 
pelanggan-pelanggan tersebut akan loyal kepada perusahaan. 

• Mengelola Bukti (Evidence) Kualitas Jasa 

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan 
selama dan sesudah jasa diberikan. Bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang 
dipandang konsumen sebagai indikator seperti apa jasa yang akan diberikan 
(preservice expectation) dan ‘seperti apa jasa yang telah diterima’ (post-service 
evaluation). 

• Mendidik Konsumen Tentang Jasa 

Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang sangat 
positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang lebih ‘terdidik’ 
akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh karenanya kepuasan 
mereka dapat tercipta lebih tinggi.  

• Mengembangkan Budaya Kualitas 

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan 
yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus-
menerus. Oleh karenannya dapat agar tercipta budaya kualitas yang baik, 
dibutuhkan komitmen yang menyeluruh pada seluruh anggota organisasi. 
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• Menciptakan Automating Quality 

Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang disebabkan 
kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun demikian, sebelum 
memutuskan akan melakukan otomatisasi, perusahaan perlu melakukan penelitian 
secara seksama untuk menentukan bagian yang membutuhkan sentuhan manusia 
dan bagian yang memerlukan otomatisasi yang mencakup keseluruhan jasa.  

• Menindaklanjuti Jasa 

Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang perlu 
ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi sebagian 
atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi mereka 
terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan dapat pula memberikan kemudahan bagi 
para pelanggan untuk berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan maupun 
pelanggan. 

• Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Jasa 

Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan 
berbagai macam pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulkan dan 
menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung penagmbilan 
keputusan. Informasi yang dibutuhkan mencakup segala aspek, yaitu data saat ini 
dan masa lalu, kuantitaif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi 
mengenai perusahaan dan pelanggan. 

 

2.5. BANK 

2.5.1. Pengertian Bank 

 Hasibuan (2006: 2) menjelaskan pengertian bank secara umum adalah 

lembaga keuangan, pencipta uang, pengimpul dana dan penyalur kredit, pelaksana 

lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan 

perekonomian”. 

 Menurut Kasmir (2007: 11), bank secara sederhana dapat diartikan sebagai 

“lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa bank lainnya”. 
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Sedangkan pengertian lembaga keuangan menurut Kasmir (2007: 11) 

adalah “setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya 

baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya 

menghimpun dan menyalurkan dana”. 

 Kemudian pengertian bank menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 

1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbangkan dalam Kasmir (2007 : 12) 

adalah “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka tarif hidup rakyat banyak”. 

 Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan usaha perbankan meliputi tiga 

macam utama diantaranya yaitu : 

1. Menghimpun dana (funding), merupakan kegiatan mengumpulkan atau 

mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat dalam bentuk 

jenis-jenis simpanan. antara lain : simpanan giro, simpanan tabungan, 

simpanan deposito. 

2. Menyalurkan dana (lending), merupakan melemparkan kembali dana yang 

diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam 

bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

atau pembiayaan bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Atau dapat juga 

dikatakan sebagai kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari 

masyarakat (seperti jenis-jenis kredit antara lain: kredit investasi, kredit modal 

kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit profesi). 
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3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services), merupakan kegiatan penunjang 

untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan 

dana (seperti yang ditawarkan antara lain: jasa pengiriman uang (transfer), 

jasa kliring (clearing), jasa penagihan (inkaso), jasa kartu kredit (bank card), 

jasa letter of credit (L/C), menerima setoran-setoran, melayani pembayaran-

pembayaran dan jasa-jasa lain. 

2.5.2. Fungsi Bank  

 Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat. 

2.5.3. Tujuan Bank 

 Tujuan bank umum menurut UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 pasal 4 

dijelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan penunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak. 

 Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbankan di Indonesia pada 

umumnya bertujuan membantu pemerintah di dalam meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan rakyat banyak karena dana yang terkumpul dari rakyat 

dipergunakan untuk kepentingan rakyat juga. Bahkan sebagai agen pembangunan, 

bank turut serta menstabilkan peredaran perekonomian masyarakat disamping 

mencari keuntungan dari kelangsungan hidup bank itu sendiri. 
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2.5.4. Jenis-Jenis Bank 

 Praktik perbankan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang 

Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-undang Perbankan 

nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 

1967, terdapat beberapa jenis perbankan. 

 Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan 

dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan terletak pada luasnya 

kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan maupun jangkauan wilayah 

operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham 

yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara 

Bank Konvensional berdasarkan bunga dan Bank Syariah berdasarkan bagi hasil. 

 Menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dalam 

Kasmir (2007: 20) dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI 

nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu : 

1. Bank Umum 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 Di samping kedua jenis bank di atas dalam praktiknya masih terdapat satu 

lagi jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral. Jenis bank ini tidak 

bersifat komersial seperti halnya Bank Umum dan BPR. Bahkan di setiap negara 

jenis bank ini selalu ada dan di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank 

Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral ini diatur oleh Undang-undang nomor 23 

tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Kasmir (2007: 22). 
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2.5.5. Usaha-Usaha Bank    

 Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut pasal 6 

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir (2007: 229-

301) adalah sebagai berikut : 

 “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu. 

 Memberikan kredit. 

 Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

 Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 
kepentingan dan perintah nasabahnya. 

 Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat 
dimaksud. 

 Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya 
tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 

 Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

 Sertifikat Bank Indonesia. 

 Obligasi. 

 Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 

 Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 
tahun. 

 Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan nasabah. 

 Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada 
bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 
dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya. 

 Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. 

 Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan jasa serta surat berharga. 

 Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 
kontrak. 
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 Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

 Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal 
debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan 
yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

 Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 
amanat. 

 Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

 Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”. 

2.5.6. Dasar-Dasar Pelayanan Nasabah 

 Pada dasarnya pelayanan terhadap nasabah tergantung dari latar belakang 

karyawan tersebut, baik suku bangsa, pendidikan, pengalaman, budaya atau adat 

istiadat. Namun agar pelayanan menjadi berkualitas dan memiliki keseragaman, 

setiap karyawan perlu dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang 

dasar-dasar pelayanan. Kualitas yang diberikan tentunya harus sesuai dengan 

standar tertentu seperti yang diinginkan perusahaan. Tanpa standar tertentu, maka 

akan sulit untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

 Menurut Kasmir (2006: 18-21) dasar-dasar pelayanan yang harus 

dipahami dan dimengerti seorang seorang customer service, pramuniaga, public 

relation, satpam atau kasir, antara lain : 

 “Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. 

Berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih artinya harus mengenakan 
baju dan celana yang sepadan dalam kombinasi yang menarik. Karyawan juga 
harus berpakaian rapi, bersih tidak kumal, misalnya baju lengan panjang tidak 
boleh digulung. Pakaian yang dikenakan harus memberikan kesan yang benar-
benar memikat konsumen. Gunakan pakaian seragam jika karyawan diberikan 
pakaian seragam sesuai waktu yang telah ditetapkan.  
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 Percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum. 

Dalam melayani nasabah, karyawan tidak boleh ragu-ragu akan tetapi harus 
memiliki keyakinan dan percaya diri yang tinggi. Karyawan juga harus dapat 
bersikap akrab dengan pelanggan, seolah-olah sudah kenal lama. Dalam melayani 
nasabah karyawan juga harus murah senyum dengan raut muka yang menarik hati 
tidak dibuat-buat. 

 Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal. 

Pada saat nasabah datang, karyawan harus segera menyapa lebih dulu dan kalau 
sudah bertemu sebelumnya, usahakan menyapa dengan menyebutkan namanya. 
Namun jika belum kenal dapat menyapa dengan sebutan bapak/ibu, dan 
menannyakan apa yang dapat kami bantu. 

   Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan 

Usahakan pada saat melayani nasabah, karyawan dalam keadaan tenang, tidak 
terburu-buru, sopan-santun dalam bersikap. Kemudian tunjukkan sikap 
menghormati tamu, tekun mendengarkan sekaligus berusaha memahami 
keinginan pelanggannya. Usahakan jangan menyuruh pelanggan atau nasabah 
mengulang kembali pertanyaan atau keinginannya karena terkesan tidak serius 
mendengarkan pembicaraannya. 

 Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. 

Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar artinya dalam berkomunikasi 
dengan nasabah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau jika 
menggunakan bahasa lain seperti bahasa daerah atau bahasa asing gunakan secara 
benar pula. Hal ini dilakukan jika memang pelanggan tidak mengerti bahasa 
Indonesia. Suara yang digunakan harus jelas dalam arti mudah dipahami oleh 
pelanggan/nasabah.   

 Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuannya. 

Bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan kemampuannya artinya dalam 
melayani nasabah jangan terlihat loyo, lesu atau kuarang bersemangat. Tunjukkan 
pelayanan yang prima seolah-olah memang Anda sangat tertarik dengan keinginan 
dan kemauan nasabah. Kemampuan karyawan tentang pengetahuan akan produk 
dalam memberikan informasi kenasabahan benar-benar menyakinkan.   

 Jangan menyela atau memotong pembicaraan. 

Jangan menyela atau memotong pembicaraan artinya pada saat nasabah sedang 
berbicara usahakan jangan memotong atau menyela pembicaraan. Kemudian 
hindari kalimat yang bersifat teguran atau sindiran yang dapat menyinggung 
perasaan pelanggan/nasabah. Kalau terjadi sesuatu dengan pelanggan/nasabah 
usahakan jangan berdebat. 
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 Mampu menyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan. 

Mampu menyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan artinya setiap 
pelayanan yang diberikan harus mampu menyakinkan nasabah dengan argument-
argumen yang masuk akal. Karyawan perusahaan juga harus mampu memberikan 
kepuasan atas pelayanan yang diberikannya. 

 Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan. 

Dalam praktiknya, terkadang hal-hal yang tidak mampu atau tidak sanggup kita 
lakukan sendiri. Dalam hal ini jika tidak sanggup menangani permasalahan yang 
ada, mintalah bantuan. Artinya, jika ada pertanyaan atau permasalahan yang tidak 
sanggup dijawab atau diselesaikan oleh karyawan yang bertugas, maka harus 
meminta bantuan kepada karyawan mampu menanganinya.  

 Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani. 

Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani. Artinya, jika pada 
saat tertentu karyawan sibuk dan tidak dapat melayani salah satu 
pelanggan/nasabah, bertahukan kepada nasabah kapan akan dilayani dengan 
simpatik”.  

 Banyak pelaku bisnis dan infrastruktur sumber daya manusia yang 

mengetengahkan kreativitas dan mengelola kata “service” menjadi kata atau 

kalimat yang diperkirakan akan lebih bermakna dengan cara menguraikan tiap 

hurufnya. Adapun menurut Barata (2003: 18), pada suatu pelatihan pelayanan 

prima menguraikan kata service menjadi: 

o “Self awareness : Menanamkan kesadaran diri sehingga dapat memahami 
posisi agar mampu memberikan pelayanan dengan benar . 

o Enthusiasm : Melaksanakan pelayanan dengan penuh gairah. 

o Reform : Memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu. 

o Value : Memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah. 

o Impressive : Menampilkan diri secara menarik. 

o Care : Memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara 

normal.” 
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2.5.7. Bentuk-bentuk Layanan 

Bentuk-bentuk layanan ada 3 macam, yaitu : 

1. Layanan dengan lisan 

Layanan ini banyak dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan 

Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang 

tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang 

memerlukan. Agar layanan lisan berhasil maka terdapat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh pelaku layanan, yaitu meliputi : 

 Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya, 

walaupun hanya pada garis besar saja. 

 Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar dan singkat 

tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin 

memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 

 Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah 

 Jangan hanya bercanda dengan teman atau asyik mengobrol karena 

menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas. Nasabah menjadi 

segan untuk bertanya dengan memutuskan keasyikan “ngobrol”. 

 Tidak melayani nasabah yang ingin sekedar “ngobrol” dengan cara sopan. 

2. Layanan melalui Tulisan 

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 

dengan pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi dari segi 
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peranannya. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup efesien terutama bagi 

layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat 

memuaskan pihak yang dilayani, maka yang harus diperhatikan adalah faktor 

kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses 

penyelesaiannya (pengertikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang 

bersangkutan). 

3. Layanan berbentuk perbuatan 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-

petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan 

keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau 

pekerjaan. Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini tidak dapat terhindar dari 

layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan lisan ini sering bergabung 

2.5.8. Sasaran Pelayanan 

 Sasaran manajemen pelayanan pada umumnya sederhana saja yaitu 

kepuasan. Walaupun tampaknya sederhana saja tetapi untuk mencapainya 

diperlukan kesungguhan dan syarat-syarat yang seringkali tidak mudah untuk 

dilakukan. Hal ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur 

dengan pasti, namun hanya dapat dikenali dari beberapa sudut. 

 Adapun efeknya dalam pelayanan adalah jika seorang petugas tidak 

memberikan pelayanan yang sekiranya kurang pas sedangkan si penerima layanan 

tetap menerimanya dengan alasan takut menyakiti atau takut membuat keributan 

sedangkan ia belum mendapatkan kepuasan yang sebenarnya, maka sasaran 
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pelayanan ini menjadi buram karena kepuasan yang ditampakkan bukanlah yang 

sebenarnya. 

 

2.6. NASABAH 

2.6.1. Pengertian Nasabah 

 Menurut Kartajaya (dalam Sipahutar, 2002: 1) memberikan beberapa 

penjelasan tentang nasabah sebagai berikut: 

 Nasabah adalah orang yang tidak tergantung pada bank, tetapi banklah yang 
tergantung pada nasabah; 

 Nasabah adalah orang yang membawa bank kepada keinginannya; 

 Tidak ada seorangpun yang pernah menang beradu argumentasi dengan 
nasabah; 

 Nasabah adalah orang yang eksistensinya teramat penting sehingga harus 
dipuaskan oleh perbankan. 

 Menurut Lovelock (dalam Sipahuntar, 2002: 2) menyatakan bahwa  

“sistem kualitas modern terdapat tiga jenis nasabah yang harus dipuaskan 

kebutuhannya”. Ketiga jenis nasabah tersebut yaitu: 

 Internal Customer (nasabah internal), merupakan orang yang berada di dalam 
perbankan dan memiliki pengaruh pada performasi bank. 

 Intermediate customer (nasabah antara), merupakan orang yang bertindak 
atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pengguna akhir produk dan 
jasa. 

 External customer (nasabah eksternal), merupakan orang yang membayar 
untuk menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan.   
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 Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa nasabah adalah 

semua orang yang menuntut suatu bank untuk memenuhi suatu standar kualitas 

tertentu dan area itu memberikan pengaruh pada performance perbankan. 

2.6.2. Kepuasan Nasabah 

Lovelock (dalam Sipahutar, 2002: 103) mengemukakan bahwa: “Customer 

satisfaction (kepuasan nasabah) adalah merupakan hasil akhir dari rangkaian fase 

pra pemanfaatan produk dan jasa oleh nasabah”. Pada fase pasca pemanfaatan ini 

nasabah memberikan penilaian (valuation) terhadap kesan kinerja produk dan jasa 

bank tersebut dihubungkan dengan ekspektasi nasabah tersebut terhadap produk 

dan jasa pada saat melakukan pemilihan untuk memanfaatkan suatu produk dan 

jasa serta memilih bank tertentu. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan 

nasabah pada fase valuation tersebut sehingga nasabah tiba pada kesimpulan akhir 

berupa pendapat puas dan tidak puas terhadap bank tertentu ataupun pendapat 

puas dan tidak puas terhadap produk dan jasa tertentu. 

 Sementara itu Kertajaya (dalam Sipahutar, 2001: 103-105) menyatakan 

bahwa kepuasan pada hakekatnya merupakan ukuran kualitatif karena 

menyangkut pernyataan emosional dan rasional. Pernyataan emosional dan 

rasional juga dipengaruhi oleh latar belakang individu nasabah yang melakukan 

penilaian terhadap kesan kinerja produk dan jasa, akan tetapi harus dipahami 

bahwa kepuasan nasabah menjadi titik kritis bagi suatu bank dalam proses 

operasionalisasi perusahaan perbankan. 
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2.6.3. Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pelanggan  

 Pelayanan perusahaan yang ditujukan kepada pelanggan merupakan 

elemen yang sangat penting agar dapat menjamin kelangsungan hidup atau 

menjaga kestabilan usaha perusahaan, karena perusahaan sangat mengharapkan 

loyalitas dari nasabah akan loyal kepada perusahaan apabila nasabah mendapatkan 

kepuasan. Kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang erat kepada nasabah. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Tjiptono (2000: 54): 

“Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 
pelanggan, kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 
menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka 
panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 
dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan pelanggan. Dengan 
demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana 
perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang kurang 
menyenangkan. Pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan 
kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang memberikan 
kualitas memuaskan”.  

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kualitas pelayanan dapat 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan yang puas untuk menjalin ikatan 

yang kuat dengan perusahaan. Zeithmal dan Bitner (1996: 123) menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan memiliki gambaran yang lebih luas dibandingkan 

dengan kualitas pelayanan, yang hanya terfokus pada dimensi kualitas pelayanan 

saja. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1 

Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan 
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Sumber : Zeithmal and Bitner (1996: 123) 

 Lebih lanjut Zeithaml and Bitner (1996: 123) menerangkan gambar 

tersebut bahwa kualitas pelayanan adalah evaluasi fokus yang mencerminkan 

persepsi pelanggan dari lima dimensi kualitas pelayanan. Disisi lain, kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan, 

kualitas produk, dan harga bersama-sama dengan faktor situasi dan faktor 

personal dan individu. 

 Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada 

akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai 

kepuasan yang dirasakan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana 
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seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang diterima 

dan yang diharapkan (Kotler dalam Rambat Lupiyoadi, 2006: 192).  

 Dari pendapat para ahli di atas dapat diketahui kualitas pelayanan yang 

baik dapat mendorong pelanggan untuk menjalin hubungan yang lebih erat 

dengan perusahaan. Bagi perusahaan yang ingin memenangkan persaingan bisnis 

penting untuk memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan. 

 

2.7. SERVPERF (Service Performance) 

Service performance adalah kinerja dari pelayanan yang diterima oleh 

konsumen itu sendiri dan menilai kualitas dari pelayanan yang benar-benar 

mereka rasakan (Cronin dan Taylor, 1994). Dari sekian peneliti yang tidak 

sependapat dengan Parasuraman, Zeithaml, dan Berry adalah Cronin dan Taylor 

(1992,1994) yang menyatakan bahwa pengukuran kualitas jasa seperti yang 

diajukan model SERVQUAL telah menimbulkan kebingungan dan mendwi arti. 

Penulis ini menyatakan bahwa ukuran yang berdasarkan kinerja akan lebih 

merefleksikan kualitas jasa/pelayanan.  

 Selain itu para peneliti juga mengakui bahwa pengukuran terhadap kualitas 

jasa dengan model SERVQUAL membentuk paradigma yang kurang kuat (Bitner, 

Bolton, dan Drew, 1992) karena harapan konsumen terhadap kualitas jasa 

mengacu kepada harapan konsumen terhadap penyedia jasa secara umum, 

sedangkan persepsi terhadap kinerja jasa mengarah kepada perusahaan jasa yang 

lebih spesifik.  
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 Skala SERVPERF dinyatakan lebih tepat dalam mengukur kualitas jasa 

(R.kenneth Teas, 1994) karena skala SERVQUAL yang menggunakan 

perbandingan persepsi dan harapan untuk mengukur kualitas jasa, mendefinisikan 

konsep kualitas jasa yang diterima dihubungkan dengan konsepsi (persepsi-

harapan). Definisi harapan yang digunakan, bukan sebagai apa yang akan 

disediakan melainkan apa yang ‘seharusnya’ disediakan oleh penyedia jasa. Dari 

kata ‘harus’ bias disimpulkan bahwa yang dimaksud Parasuraman,et al tentang 

harapan adalah harapan normative konsumen yang mewakili harapan standar ideal 

kinerja jasa pada umumnya, bukan ukuran terhadap penyedia jasa tertentu.  

 Terdapat problem yang serius dalam kualitas jasa/pelayanan yang 

dinyatakan sebagai perbedaan nilai antara harapan dan persepsi konsumen, 

sehingga penggunaan pengukuran kualitas jasa yang paling tepat adalah 

berdasarkan kinerja/performancebased (Peter, Churchil, dan Brown, 1994). Hanya 

ada sedikit bukti yang mendukung relevansi dari adanya jarak atau gap yang 

terdapat diantara harapan dan persepsi sebagai dasar dalam menilai kualitas jasa 

sehingga kinerja jasa/SERVPERF menjadi prediktor yang baik baik bagi kualitas 

jasa dan kepuasan konsumen (Alford dan Sherrell, 1996). 

 Service performance lebih bisa menjawab permasalahan yang muncul 

dalam menentukan kualitas jasa karena bagaimanapun konsumen hanya akan bisa 

menilai kualitas yang mereka terima dari suatu produsen tertentu bukan pada 

persepsi mereka atas kualitas jasa pada umumnya (Bolton dan Drew, 1991; 

Cronin dan Taylor, 1992, 1994; Teas 1993; Gotlieb, Grewal dan Brown,1994). 
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 Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa service performance 

adalah penilaian menyeluruh konsumen terhadap hasil pelayanan yang dirasakan 

saat menerima pelayanan dari penyedia jasa, sehingga kualitas jasa/pelayanan 

lebih tepat dan spesifik menggunakan model SERVPERF. 

 

2.8. Kerangka Pemikiran 

 Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan karena kualitas pelayanan yang baik memberikan dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan perusahaan 

perbankan. Hubungan jangka panjang tersebut akan memungkinkan perusahaan 

perbankan untuk lebih memahami kebutuhan dan harapan nasabah sehingga 

perusahan perbankan dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Selain itu, hubungan 

jangka panjang antara perusahaan perbankan dengan nasabah dengan sendirinya 

akan membawa keuntungan bagi perusahaan perbankan karena jika kualitas yang 

dihasilkan bersifat superior dan pangsa pasar besar, maka profitabilitas dari 

kelangsungan hidup  perusahaan perbankan akan terjamin. 

 Kinerja Pelayanan (service performance) yang baik akan terwuiud jika 

kepuasan nasabah akan terwujud, dimana kepuasan nasabah akan tercipta bila 

tingkat kepentingan yang didasarkan pada harapannya terhadap perusahaan 

perbankan terpenuhi, dalam arti perusahaan perbankan dapat menunjukkan 

kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. 

 Dalam upayanya memahami kebutuhan dan harapan nasabah, perusahaan 

perbankan harus mengevaluasi kinerja pelayanan (service performance) pada 
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kualitas pelayanannya secara terus menerus untuk mengetahui sampai sejauh 

manakah perusahaan perbankan memenuhi harapan para nasabahnya. Dengan 

adanya evaluasi itu, perusahaan perbankan dapat meningkatkan pengalaman 

nasabah yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman yang kurang 

menyenangkan. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                   Sumbe: Data Primer diolah, 2009 

 

 

Variabel Dimensi Kualitas Pelayanan 
(Service Quality) yang diteliti : 

• Bukti langsung/Tangible 
• Keandalan/Reliability 
• Daya tanggap/Responsiveness 
• Jaminan/Ansurance 
• Empati/Emphaty 

Analisis Kuantitatif : 

1. Uji Validitas 
2. Uji Reliabilitas 
3. Uji Regresi Linier Berganda 
4. Uji Asumsi  Klasik 

(Multikolinieritas, 
Heterokskedastistas, 
Normalitas)

Kinerja Pelayanan (Service 
Performance) PT.Bank Jatim 

Cabang Lamongan  

Analisis Kualitatif 

Kepuasan Nasabah (Y) 

Landasan Teori Penelitian Terdahulu 

Pelanggan puas Pelanggan tidak puas 
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Dari landasan teori yang telah dijabarkan di atas maka variabel yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara kualitas jasa dan kepuasan 

konsumen dilakukan dengan metode kualitatif yang menganalisis 5 variabel 

kualitas jasa yaitu variabel bukti fisik/tangible, keandalan/realibilty, daya 

tanggap/responsiveness, jaminan/assurance, dan empati/emphaty sedangkan alat 

analisisnya (metode kuantitatif) menggunakan uji validitas, uji regresi linier 

berganda, uji asumsi multikolinieritas, uji asumsi heteroskedastisitas dan uji 

asumsi normalitas. Temuan hasil penelitian yang menunjukkan apakah konsumen 

sudah merasa puas atau belum, yaitu apakah kinerja pelayanan (service 

performance) yang diberikan perusahaan sudah melebihi atau kurang dari harapan 

nasabah. 
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2.9. Model Hipotesis 

             Bagan 2.3 

              Kerangka Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Titi Sundari (2001), 

berjudul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan (Service Quality) terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada PT. Telkom Kancatel Pasuruan”, digunakan lima variabel 

KINERJA PELAYANAN 

(SERVICE PERFORMANCE) 

 

DIMENSI KUALITAS JASA 

 

 

Bukti Fisik/X1   Keandalan /X2       Daya Tanggap/X3          Jaminan/X4           Empati/X5    

       

 

                                                      

 

Kepuasan Nasabah 

                                                                   (Y) 

 

                                       Pengaruh secara Simultan 

                                       Pengaruh secara Parsial 

                                       Pengaruh secara Dominan 
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independen/bebas kinerja pelayanan (service performance) pada dimensi kualitas 

jasa yaitu bukti langsung/tangible, keandalan/reliability, daya 

tanggap/responsiveness, jaminan/assurance dan empaty/emphaty, yang akan 

mempengaruhi variabel dependen/terikat yaitu kepuasaan pelanggan. Hasil dari 

penelitian ini diketahui bahwa variabel-variabel independen/bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen/terikat diuji secara simultan 

dan parsial. Dari penelitian ini pula juga didapatkan kesimpulan bahwa yang 

memiliki pengaruh paling besar/dominan terhadap kepuasan pelanggan adalah 

variabel jaminan/assurance. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

yang kedua dimana dilakukan oleh Ira Triyatna (2007), berjudul ”Pengaruh 

Kinerja Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk Cabang Tuban”, juga menggunakan lima variabel independen/bebas kinerja 

pelayanan (service performance) pada dimensi kualitas jasa yaitu bukti 

langsung/tangible, keandalan/reliability, daya tanggap/responsiveness, 

jaminan/assurance dan empati/empaty, yang akan mempengaruhi variabel 

dependent/terikat yaitu kepuasaan nasabah. Hasil dari penelitian ini diketahui 

bahwa variabel-variabel independen/bebas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen/terikat diuji secara simultan dan parsial. Dari 

penelitian ini juga didapatkan kesimpulan bahwa yang memiliki pengaruh paling 

besar/dominan terhadap kepuasan nasabah adalah variabel daya 

tanggap/responsiveness. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 

untuk masalah ini sebagai berikut:  
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1. Diduga variabel-variabel independen/bebas kinerja pelayanan (service 

performance) pada dimensi kualitas layanan yaitu bukti fisik/tangibles, 

keandalan/reliability, daya tanggap/responsiveness, jaminan/assurance, dan 

empati/emphaty mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

2. Diduga variabel-variabel independen/bebas kinerja pelayanan (service 

performance) pada dimensi kualitas layanan yaitu bukti fisik/tangibles, 

keandalan/reliability, daya tanggap/responsiveness, jaminan/assurance, dan 

empati/emphaty mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

nasabah tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

3. Diduga variabel daya tanggap/responsiveness merupakan variabel yang 

paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan nasabah tabungan PT. Bank 

Jatim Cabang Lamongan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Berdasarkan sifat analisisnya, jenis dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatori (explanatory research). Penelitian eksplanatori adalah penelitian 

yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan variabel-

variabel (hubungan sebab akibat). Dalam penelitian eksplanatori persoalan 

dirumuskan dengan jelas dalam bentuk hipotesis penelitian dilakukan untuk 

menguji hipotesis tersebut. 

 Berdasarkan definisi tersebut, alasan pemilihan model ini dimaksud untuk 

membuat penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang diperoleh antar 

variabel dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta untuk mengetahui seberapa kontribusi 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta besar arah hubungan itu 

terjadi. Di dalam penelitian ini nantinya akan diberikan penjelasan tentang 

hubungan kausal antara variabel independen/bebas yaitu 5 dimensi kulitas 

pelayanan (yang terdiri dari bukti langsung/tangible, keandalan/reliability, daya 

tanggap/responsiveness, jaminan/assurance, dan empati/emphaty dengan variabel 

dependen/terikat yang berupa kepuasan nasabah. Subyek penelitian ini adalah 

nasabah, sedangkan yang ingin diketahui adalah pengaruh kinerja pelayanan 

(service performance) terhadap kepuasan nasabah. 
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3.2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian adalah tempat penelitian tersebut dilaksanakan. 

Penelitian dilakukan di PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

 

3.3. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian yaitu dari responden melalui penyebaran kuisioner. Jadi data primer 

merupakan data yang diperoleh dari obyek yang kita teliti secara langsung. Dalam 

penelitian ini, data primer didapat langsung dari responden dengan cara 

menyebarkan kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah Bank Jatim 

Cabang Lamongan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari informan yang 

diperlukan sebagai pelengkap dan penunjang penelitian ini. Jadi dapat 

disimpulkan Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar obyek yang 

diteliti, akan tetapi memiliki hubungan dengan data yang telah dikumpulkan baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data 

sekunder berasal dari dalam organisasi. Dalam hal ini adalah data mengenai profil 
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perusahaan, struktur organisasi, literatur dan skripsi yang mendukung penelitian 

ini.  

 

3.4. Riset dan Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan 

bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan relevan dengan persoalan 

yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah : 

1) Field Research (riset lapangan) 

Riset lapangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Metode Wawancara atau interview 

   Adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan 

yang menunjang dalam penelitian. Menurut Husaini (2006:57) wawancara 

adalah ”tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung 

dengan tujuan untuk mendapatkan data di tangan pertama (primer), sebagai 

pelengkap teknik pengumpulan data lainnya dan menguji hasil 

pengumpulan data lainnya”. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pihak pimpinan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 
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2. Metode Kuesioner 

                Menurut Husaini (2006:60) angket atau kuisioner adalah ”daftar 

pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden baik secara 

langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara). Pemberian 

kuisioner ini dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui pengumpulan 

data dengan mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada nasabah 

Bank Jatim yang melakukan transaksi di bank tersebut. Kesungguhan 

responden dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan merupakan hal yang 

penting, mengingat pengumpulan data ini dilakukan dengan kuesioner dan 

diharapkan data yang diperoleh dapat dianalisis dan diinterpretasikan untuk 

diambil kesimpulan. Kerangka kuesioner pada penelitian ini dibagi dalam 

tiga bagian, yaitu: 

 Bagian yang memuat keterangan mengenai identitas peneliti, tujuan 

penelitian, serta pembuka kuesioner. 

 Bagian yang memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas 

responden seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan perbulan, lama menjadi nasabah, dan transaksi yang 

dilakukan dalam enam bulan terakhir. 

 Pertanyaan atau pernyataan mengenai informasi atas keterangan yang 

berkaitan dengan perilaku nasabah yang akan diteliti terhadap PT. Bank 

Jatim Cabang Lamongan. Bagian ini merupakan inti dari kuesioner. 
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2) Library Research (riset kepustakaan) 

 Riset kepustakaan adalah mempelajari dasar-dasar teori maupun data 

praktis dari perpustakaan sehubungan dengan judul atau pokok bahasan yang 

diteliti dalam penelitian ini. Pada teknik ini peneliti memindahkan data yang 

relevan dari suatu sumber informasi atau dokumen yang diperlukan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh teori-teori dari terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah yang ada. 

 

3.5. Populasi dan Sampel 

3.5.1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subyek dan obyek yang menjadi sasaran 

penelitian. Menurut Husaini (2006:43) yaitu “semua nilai baik hasil perhitungan 

maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas”. Dalam penelitian 

ini, yang menjadi populasi adalah nasabah PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

Konsumen yang dimaksud adalah nasabah tabungan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi yang ada.  

3.5.2. Sampel 

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang masih memiliki sifat dan 

karakteristik populasinya untuk dikenai penelitian. Menurut Husaini (2006:44) 

adalah “sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik 
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tertentuyang disebut teknik sampling”. Sampel penelitian adalah sebagian dari 

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.  

 

3.6. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

random sampling dimana setiap orang/subyek diberi kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi sampel (Suharsimi Arikunto, 2002:111). Pertimbangan sampel 

yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah nasabah tabungan PT. Bank 

Jatim Cabang Lamongan. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan menurut pendapat 

Roscoe. Roscoe dalam Sekaran (2003:295) mengajukan aturan penentuan ukuran 

sampel sebagai berikut: 

1. Sample sizes larger than 30 and less than 500 are appropriate for 
most research. 

2. Where samples are to be broken into subsamples; (male female, 
juniors seniors, etc), a minimum sample size of 30 for each 
category is necessary. 

3. In multivariate research (including multiple regression analyses), 
the sample size should be several times (preferably 10 times or 
more) as large as the number of variables in the syudy. 

4. For simple experimental research with tight experimental controls 
(matched pairs, etc), successful research is possible with sample 
as small as 10 to 20 in size. 

 

Jadi sampel untuk kuisioner digolongkan representatif mewakili populasi 

konsumen pengguna jasa layanan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan adalah 

jumlah variabel dikalikan sepuluh. Variabel dalam penelitian ini bejumlah enam 

(6). Dengan demikian jumlah sampel yang diambil minimal 6x10=60. Namun 
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untuk menjaga kevalidan dari jawaban kuisioner, maka peneliti memberi toleransi 

sampai 100 responden. 

 

3.7. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen/bebas 

dan variabel dependen/terikat. Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai 

variasi nilai dengan klasifikasi tertentu dan dapat pula diartikan segala sesuatu 

yang akan dijadikan obyek pengamatan penelitian.  

3.7.1. Variabel Independen/Bebas (X) 

Variabel independen/bebas adalah variabel yang diduga sebagai penyebab 

atau pendahulu variabel lain. Menurut Husaini (2006:9) variabel 

independen/bebas adalah “ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya 

variabel dependen”. Dalam hal ini yang merupakan variabel independen adalah 

variabel kualitas pelayanan. Adapun variabel kualitas pelayanan tersebut adalah: 

1. Variabel Tangible (Bukti fisik, (X1), merupakan atribut-atribut jasa yang 

dapat dilihat secara nyata (berwujud) yang meliputi :  

Indikator – indikator yang terkait dengan bukti langsung/tangible = 

X1.1  = Peralatan dan teknologi (seperti komputer) 

X1.2  = Penataan desain baik interior dan eksterior PT Bank Jatim Cabang  

       Lamongan. 

X1.3  = Penampilan dan kerapian karyawan. 
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X1.4 = Kebersihan dan kenyamanan fasilitas PT. Bank Jatim Cabang     

      Lamongan. 

2. Variabel Reliability (Keandalan), (X2), merupakan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan secara handal dan konsisten yang meliputi : 

Indikator – indikator yang terkait dengan keandalan/reliability = 

X2.1     =  Sambutan yang baik dari karyawan. 

X2.2    =   Kemudahan prosedur pelayanan. 

X2.3    =   Ketepatan janji karyawan bank. 

3. Variabel Responsiveness (Daya Tanggap), (X3), merupakan keinginan pegawai 

PT. Bank Jatim Cabang Lamongan untuk membantu nasabah atau pelanggan 

dalam memberikan pelayanan dengan tanggap dan sebaik mungkin, meliputi : 

Indikator – indikator yang terkait dengan Daya tanggap/Responsiveness = 

X3.1 = Layanan yang diberikan kepada nasabah dilakukan dengan cepat dan  

    tepat. 

X3.2  =  Kesediaan dan ketanggapan karyawan.  

X3.3  =  Kemudahan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dihubungi lewat   

       telepon. 

4. Variabel Assurance (Jaminan), (X4), merupakan suatu kemampuan dan   

kesopansantunan dari pegawai Bank Jatim Cabang Lamongan dimana hal ini 
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dapat menanamkan kepercayaan dari para nasabah atau pelanggan dari adanya 

resiko dan keragu-raguan kepada perusahaan. 

Indikator – indikator yang terkait dengan jaminan/assurance = 

X4.1 = Nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi di PT. Bank Jatim  

       Cabang Lamongan. 

X4.2  =  Kejujuran karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

X4.3 = PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dapat dipercaya menjamin uang  

       nasabah. 

X4.4 = Karyawan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem  

       perbankan dan produk-produk PT. Bank Jatim Cabang Lamongan   

       sehingga dapat menjawab pertanyaan nasabah. 

5. Variabel Emphaty (Perhatian Individu), (X5), merupakan kemampuan 

perusahan dalam memberikan perhatian yang tulus yang diberikan kepada para 

pelanggan dan memahami apa yang dibutuhkan oleh para nasabah. 

 Indikator – indikator yang terkait dengan empati/emphaty = 

X5.1 = Kemapuan bank dalam memberikan perhatian kepada nasabah     

      (menangani masalah nasabah). 

X5.2   =  Keramahan dan kesopanan Karyawan PT Bank Jatim Cabang    

         Lamongan.        

X5.3 = Kemampuan karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan menjalin        

       hubungan interaktif dengan nasabah. 
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3.7.2. Variabel Dependen/Terikat (Y) 

 Variabel dependen/terikat merupakan variabel yang diduga sebagai akibat 

atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya. Menurut Husaini 

(2006:9) variabel dependen/terikat adalah ”ubahan terikat yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat dari adanya pengaruh variabel independen/bebas”. Dalam 

penelitian ini yang termasuk variabel dependen/terikat adalah Kepuasan Nasabah 

Tabungan (Y), yang didefinisikan sebagai hasil evaluasi atas kesesuaian antara 

harapan yang diinginkan dengan kinerja pelayanan (service performance) aktual 

penyediaan jasa yaitu pada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan yang dirasakan 

setelah nasabah merasakan kepuasan pada kinerja pelayanan (service 

performance) yang diberikan. 

Indikator – indikator yang terkait dengan Kepuasan Nasabah : 

Y1.1  =  Selama menabung di Bank Jatim Cabang Lamongan, saya merasa puas  

 atas pelayanan yang diberikan Bank Jatim Cabang Lamongan.  

Y1.2  =  Saya akan merekomendasikan Bank Jatim Cabang Lamongan kepada  

 orang lain agar menabung di Bank Jatim Cabang Lamongan. 

Y1.3  =  Saya  mempunyai keinginan untuk berpindah dengan ke bank lain.  
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Tabel 3.1 

Dimensi  Operasional Penelitian 

Konsep Dimensi Indikator Item/pertanyyan 

Peralatan dan Teknologi (seperti komputer) 

Penataan desain baik interior dan eksterior PT. Bank 
Jatim Cabang Lamongan 

Penampilan dan Kerapian Karyawan 

 

 

Bukti Langsung 
(Tangibles) 

 

 

 

Kecukupan dan 
tampilan fasilitas 

fisik 

 Kebersihan dan Kenyamanan Fasilitas PT. Bank Jatim 
Cabang Lamongan 

Sambutan yang baik dari karyawan 

Kemudahan prosedur pelayanan 
Keandalan (Reliability) 

 

Kemampuan 
melayani dengan 

tepat 

 

Ketepatan janji karyawan PT. Bank Jatim Cabang 
Lamongan 

Layanan yang diberikan kepada nasabah dilakukan 
dengan cepat dan tepat 

Kesediaan dan ketanggapan karyawan 

Daya tanggap 
(Responsiveness) 

 

 

 

Kemauan membantu 
nasabah 

 Kemudahan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 
dihubungi lewat telepon 

Konsumen merasa aman dalam melakukan transaksi di 
PT. Bank Jatim Cabang Lamongan  

Kejujuran  karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dapat dipercaya 
menjamin uang oleh nasabahnya 

Jaminan (Assurance) 

 

 

 

Pengetahuan dan 
kesopanan karyawan 

 

 Karyawan memiliki pengetahuan yang memadai 
mengenai sistem perposan dan produk – produk PT. Bank 
Jatim Cabang Lamongan, sehingga dapat menjawab 
pertanyaan nasabah 

Kemampuan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dalam 
memberikan perhatian kepada nasabah (menangani 
masalah nasabah) 

Keramahan dan kesopanan karyawan PT. Bank Jatim 
Cabang Lamongan 

Dimensi 
Kualitas 

Pelayanan 

Empati (Empathy) 

 

 

 

Kepedulian terhadap 
nasabah 

 

 
Kemampuan karyawan PT. Bank Jatim Cabang 
Lamongan menjalin hubungan interaktif dengan Nasabah 

Merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh PT. 
Bank Jatim Cabang Lamongan 

Merekomendasikan  kepada orang lain agar  
menggunakan jasa layanan PT. Bank Jatim Cabang 
Lamongan 

Kepuasan 
Nasabah 

Tingkat Kepuasan 
Nasabah Tanggapan nasabah 

Keinginan untuk tidak berpindah ke bank yang lain 

Sumber: Data Primer diolah (2009) 
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3.8. Teknik Pengukuran Data 

 Dalam penelitian ini pengukuran data yang digunakan adalah skala likert. 

Pada prosedur skala likert ini sejumlah pertanyaan tentang kualitas pelayanan dan 

kepuasan yang disusun dengan pilihan jawaban yang sangat setuju hingga sangat 

tidak setuju. 

 Untuk keperluan analis ini, maka jawaban responden akan diberi skala. 

Tabel 3.2 

 Skala Pengukuran 

Kinerja Pelayanan (Service Performance) dan Kepuasan 
Nasabah   

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

 Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Dalam isi kuisioner yang telah dibagikan kepada responden berisi item-

item pertanyaan yang mewakili variabel bukti langsung/tangible, keandalan 

/reliability, daya tanggap/responsiveness, jaminan/assurance dan empati 

/emphaty. Dimana dalam pertanyaan yang dikemukakan, responden diberi 

alternatif jawaban terdiri dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, 

sangat setuju yang diwakili oleh angka 1,2,3,4, dan 5. 

Dengan demikian apabila ternyata pengaruh kualitas pelayanan dari 

kinerja pelayanan (service performance) yang diberikan lebih besar daripada 

harapan nasabah maka penilaiannya adalah ideal/memuaskan. Bila ukuran 
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pengaruh kualitas pelayanan dari kinerja pelayanan (service performance) yang 

diberikan lebih kecil daripada harapan nasabah maka penilaiannya adalah negatif 

atau ketidakpuasan, apabila ukuran penagaruh kualitas layanan dari kinerja 

pelayanan (service performance) yang diberikan sama dengan harapan nasabah 

maka penilaiannya adalah perkualitas atau positif. 

 

3.9. Pengujian Data 

Pengujian data pada penelitian ini menggunakan program SPSS 14.0 for 

Evaluation dengan instrumen yang dianalisis antara lain: 

3.9.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Iman Ghozali (2005:45) “instrumen data yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu  

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.” 

3.9.1.1. Uji Validitas 

        Menurut Arikunto (2002:144) dikatakan bahwa Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan, atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas yang rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 
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terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan teknik Korelasi Product 

Moment yang dirumuskan (Arikunto, 2002:114) sebagai berikut: 

                            rxy =  
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Di mana :   

 r  = Koefisien Product Moment 

X   = Skor Variabel bebas ( X ) 

Y   = Skor Variabel terikat ( Y ) 

N   = Jumlah Responden 

Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment pearson dengan taraf signifikasi sebesar 5% 

sebagai nilai kritisnya. Jika 100 data yang digunakan dalam penelitian ini 100% 

valid maka data siap untuk diproses lebih lanjut. Selain itu juga dapat digunakan 

perbandingan antara rhitung dengan rtabel dengan kriteria sebagai berikut: 

rhitung > rtabel       :     valid 

rhitung < rtabel      :   tidak valid 

3.9.1.2.  Uji Reliabilitas 

 Menurut Iman Ghozali (2005:45) reliablilitas adalah ”alat untuk mengukur 

suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu 
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variable dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu”. Instrumen yang 

baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Uji reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana alat ukur yang dapat dipercaya atau diandalkan untuk 

diuji. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor antar item 

dengan rumus Alpha Cronbach (Arikunto,2003:171). 

Rumus Alpha Cronbach  sebagai berikut:  
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 Di mana:  

r11 = Reliabilitas Instrumen 

K = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ  = Jumlah varians butir 

2
1σ  = Varians total 

 Jika nilai dari reliabilitas instrumen (nilai AlphaCronbach) lebih dari 0,6 

maka seluruh instrumen penelitian yang digunakan reliabel. 

3.9.2. Uji Asumsi Klasik 

   Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan 

terhadap variabel yang ada dalam model dan untuk mendapatkan kesimpulan 
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statistik yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam regresi berganda ada 

beberapa uji asumsi yang harus dapat dipenuhi, yaitu : 

3.9.2.1.  Uji Asumsi Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah bahwa ada hubungan (korelasi) diantara atau 

semua  variabel penjelas dalam metode regresi yang sempurna atau pasti. Tujuan 

dari uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah 

multikolinieritas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

Multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance and 

Variance Inflation Factor (Santoso, 2000:112). Pedoman suatu model regresi 

yang bebas dari multikolinearitas yaitu mempunyai nilai VIF < 10 dan angka 

tolerance < 1. Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut: 

                  VIF = ( )XtR 21
1

−
 

Di mana: 

R2 =   Koefisien determinasi 

Xt =   Hubungan korelasi secara parsial 

Pedoman yang digunakan adalah jika besarnya nilai VIF > 10, maka 

terjadi multikolinieritas. Sebaliknya apabila VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas (Aliman, 2003). 
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3.9.2.2. Uji Asumsi Heterokedastisitas 

 Uji asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan yang muncul adalah homokedastisitas, yaitu semua gangguan tadi 

mempunyai varians yang sama. Tujuan asumsi regresi berganda 

Heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan  ke pengamatan lain. Jika 

varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut Homokedastisitas. Jika varians berbeda disebut Heterokedastisitas. Dan 

dalam model regresi yang baik adalah tidak terdapat atau tidak terjadi 

Heterokedastisitas (Singgih Santoso, 2004). Dasar untuk pengambilan keputusan 

ini adalah bahwa apabila pada tampilan grafik titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 ada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas.  

3.9.2.3. Uji Normalitas 

 “Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal 

atau mendekati normal” (Singgih Santoso, 2004). Tujuan dari uji normalitas ini 

adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, 

variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang 

berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis 

distribusi normal, maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of 

Fit Test terhadap masing-masing variabel . Hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

Ho : F(x) = F0(x), dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh 

sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal. 
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Ho : F(x) ≠  F0(x) atau distribusi populasi tidak normal. 

Pengambilan keputusan : 

Jika Probabilitas > 0,05, maka Ho diterima. 

Jika Probabilitas <0,05, maka Ho ditolak.  

 Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas dan dan data tersebut layak digunakan sebagai prediksi. 

Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

3.9.3.  Uji Regresi Linier Berganda 

 “Teknik ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaaan (naik 

turunnya) variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi 

linier berganda akan dilakukan apabila jumlah variabel independennya minimal 

dua” (Sugiyono dalam Usahawan, 2005). Rumus umumnya adalah : 

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

Dimana : 

Y = Kepuasan Nasabah 

a = Bilangan Konstan 

b = Koefesien Regresi 
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X1 = Skor variabel bukti fisik/Tangibility 

X2 = Skor variabel Keandalan/Reliability 

X3= Skor variabel Daya Tanggap/Responsiveness 

X4 = Skor variabel Jaminan/Assurance 

X5 = Skor variabel Empati/Emphaty 

e = Kesalahan Prediksi (error) 

 Tahapan penyusunan regresi linier berganda sebagai berikut : 

1. Menentukan variabel bebas dan variabel terikat. 

2. Menentukan metode pembuatan model (simultan atau parsial). 

3. Melihat ada tidaknya data ekstrim (kepuasan nasabah). 

4. Menguji asumsi-asumsi pada regresi berganda (asumsi klasik) seperti: 

multikolinearitas, heterokedastisitas, normalitas. 

5. Menguji signifikansi model (uji F, uji t dan sebagainya). 

6.  Interpretasi model regresi berganda. 

3.9.4. Uji Simultan (Uji F atau ANOVA) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Rumus yang digunakan (Riduwan, 2003) adalah : 



 68

F = ( )
1

1 2

2

−−
−

kn
R

k
R

  

Keterangan : 

F = Fhitung yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Ftabel 

R2 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 

Kaidah pengujian signifikansi : jika Fhitung > Ftabel dan nilai probabilitas < 

0,05, maka α , H0 ditolak (signifikan). 

3.9.5. Uji Parsial (Uji t) 

      Uji parsial ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati 

terhadap kepuasan nasabah. Menurut Riduwan (2003) rumusnya adalah :  

  Thitung = 
ns

x
/

0µ−  

Keterangan :  

 thitung = Harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi dari     

distribusi t (tabel t) 

 x       = Rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

0µ      = Nilai yang dihipotesiskan 

 s    = Standar deviasi sampel yang dihitung 
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  n  =  Jumlah sampel penelitian 

      Regresi berganda dalam hal ini diuji dengan taraf signifikansi (α ) sebesar 

0.05. Jika :  ttabel ≤  thitung ≤  + ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 

(nonsignifikan) dan sebaliknya jika ttabel ≥  thitung ≥  + ttabel maka H0 ditolak dan H1 

diterima (signifikan). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.  Sejarah Singkat PT. Bank Jatim  

 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang sekarang di kenal 

dengan sebutan Bank Jatim berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 berdasarkan 

Akte Notaris Anwar Mahajudin No. 91 dengan izin operasional dari Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 tanggal 1 Agustus 1961 dalam 

bentuk Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya dengan berdasarkan pada UU No. 13 

tahun 1961 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah serta Undang-

Undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, maka dasar hukum 

pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang semula berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Berdirinya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur didorong karena adanya 

keinginan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk 

menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 Seiring dengan perkembangannya pada tahun 1990 Bank Pemerintah 

Daerah Jawa Timur telah memantapkan dirinya dengan menyandang status 

sebagai Bank Devisa, hal ini ditetapkan dengan surat keputusan Bank Indonesia 

No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Selanjutnya berdasarkan UU No. 7 

tahun 1992 tentang perbankan, diterbitkan peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur 

menjadi perusahaan daerah. 
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 Untuk mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan 

maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tahun buku 1997 

telah disetujui perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi 

Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 

tahun 1998 pasal 2 tentang bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada 

tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan peraturan Daerah No.1 tahun 

1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur sesuai dengan Akte Notaris di Surabaya R. Sonny Hidayat Yulitya, 

SH No. 1 tanggal 1 Mei 1999 berikut pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman 

No. C2-8227.HT.01.01. Th tanggal 5 Mei 1999 telah diumumkan dalam Berita 

Negara RI, tanggal 25 Mei 1999 No. 42 Tambahan Berita Negara RI No. 3008 

secara resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan sebutan PT. Bank 

Jatim. 

4.1.2.  Lokasi Perusahaan 

 PT. Bank Jatim Cabang Lamongan terletak di Jn. Panglima Sudirman No.33 

Lamongan. Dimana samping kiri dengan Pasar Lamong Raya, sedangkan samping 

kanan SMK NU Lamongan. Lokasi PT. Bank Jatim Cabang Lamongan berada di 

jalan utama kota Lamongan yang menghubungkan kota-kota di Jawa Timur dan 

sekitar Lamongan. 
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4.1.3. Bentuk Badan Usaha  

 Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1998 pasal 2 

tentang bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 

1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Timur telah mengesahkan peraturan Daerah No.1 tahun 1999 tentang perubahan 

bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah 

menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sesuai 

dengan Akte Notaris di Surabaya R. Sonny Hidayat Yulitya, SH No. 1 tanggal 1 

Mei 1999 berikut pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-

8227.HT.01.01. Th tanggal 5 Mei 1999 telah diumumkan dalam Berita Negara RI, 

tanggal 25 Mei 1999 No. 42 Tambahan Berita Negara RI No. 3008 secara resmi 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan sebutan PT. Bank Jatim. 

4.1.4. Visi dan Misi 

 Dalam pengelolaan aktivitas suatu organisasi diperlukan suatu konsep misi 

dan visi  agar seluruh kegiatan yang dilakukan dapat terfokus pada pencapaian 

tujuan yang ingin dicapai.  

 Visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, sesuatu 

yang kita ciptakan yang belum pernah ada sebelumnya, suatu keadaan yang akan 

kita wujudkan yang belum pernah dialami oleh organisasi sebelumnya sekaligus 

sebagai tantangan tentang masa depan berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan oleh suatu organisasi. Sedangkan Misi merupakan pernyataan atau 

rumusan umum yang luas dan bersifat tahan lama tentang keinginan atau maksud 

perusahaan. 
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 Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Visi yang 

dimiliki Bank Jatim adalah Sebagai perusahaan perbankan yang mampu 

berkembang secara wajar yang didukung oleh manajemen dan sumberdaya 

manusia yang professional.  

 Misi dari Bank Jatim adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba 

secara optimal. 

4.1.5. Struktur Organisasi 

 Adapun bentuk struktur organisasi pada PT. BPD Bank Jatim Cabang 

Lamongan dan cabang lainnya adalah bentuk organisasi garis (Lini). Dalam 

sistem organisasi tersebut wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan 

tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Jadi dalam sistem organsasi ini, 

pimpinan memberi wewenang secara langsung pada bagian dibawahnya, 

sedangkan bagian yang diberi wewenang tersebut mempunyai wewenang pada 

bagian dibawahnya dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan tugas dari atasannya.  
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

Sumber: Data Primer Bank Jatim Cabang Lamongan, (2009) 

4.1.6. Pembagian Kerja (Job Deskription) 

 Penjelasan mengenai pembagian tugas yang ada pada struktur organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

A.  Pimpinan Cabang (Devisa) 

 Tugas pokoknya adalah membawahi Pemimpin Bidang Operasional, 

Pemimpin Cabang Pembantu, Pemimpin Kantor Kas, Kontrol Intern, Penyelia 

Pemasaran & Kredit Kecil, Penyelia Umum atau SDM, dan Penyelia Payment 

Point. 
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B. Pimpinan Bidang Operasional 

 Tugas pokonya adalah membawahi Penyelia Pelayanan Nasabah & Teller, 

Penyelia Akuntansi dan Penyelia Luar Negeri. 

C.  Kontrol Intern 

 Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiataan di masing-

masing unit kerja (penyelia) agar sesuai dengan ketentuan. 

2. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di 

masing-masing unit kerja serta membuat laporan atas hasil pengamatan 

yang dilakukan bila dipandang perlu. 

3. Melayani petugas pemeriksa atau pengawas baik dari intern maupun 

ekstern untuk kepentingan pemeriksaan. 

4. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok di atas. 

D.  Penyelia Pemasaran dan Kredit 

 Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Menghimpun dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan. 

2. Menganalisis permohonan kredit dan Bank Garansi dengan jumlah plafond 

sesuai wewenangnya. 
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3. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran 

kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemprosesan permohonan 

kreditnya dilaksanakan oleh kantor pusat. 

4. Melakukan penelitian, penilaian dan analisis terhadap permohonan kredit 

menengah, kecil, mikro dan program serta melaksanakan Rencana 

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). 

5. Mengelola dana yang berasal dari KLBI dalam bentuk kredit program, 

melakukan pengajuan penjaminan definitif serta melakukan pengajuan 

klaim. 

6. Melaksanakan administrasi Kredit Menengah, Kecil, Mikro dan Program, 

membuat laporan, melakukan peninjauan lapangan, pengawasan dan 

pembinaan kepada debitur kredit serta memantau perkembangan daftar 

hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

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

dan Program yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus karena 

terlambat terealisasi. 

8. Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya tergolong kurang 

lancar, diragukan, macet, dan debitur yang telah dihapus bukukan tetapi 

masih tercantum dalam rekening administratif. 

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

10. Menangani penyelesaian kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, 

macet, dan dihapus bukukan serta mengupayakan langkah-langkah 

penyelamatan. 
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11. Memantau aktivitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang 

bermasalah. 

12. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan 

perhitungan dan pelaporan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai 

wewenang. 

13. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan 

atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu. 

14. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 

terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. 

15. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok di atas. 

 Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas, penyelia 

Pemasaran membawahi beberapa Accounting Officer dan Asisten Administrasi. 

E   Penyelia Luar Negeri 

 Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Mengadakan pelayanan, penyelesaian pembiayaan transaksi-transaksi 

ekspor-impor dan usaha valuta asing. 

2. Mengadakan kerja sama dengan bank-bank koresponden. 

3. Melaksanakan semua kegiatan bidang luar negeri dan valuta asing. 
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4. Mengadakan pengamatan posisi valuta asing bank dan mutasi rekening 

valuta asing. 

5. Membuat laporan-laporan ke Bank Indonesia. 

6. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta membuat laporan 

atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

7. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 

terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. 

8. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok di atas. 

F.   Penyelia Pelayanan Nasabah & Teller 

  Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam 

hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank. 

2. Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru. 

3. Melaksanakan pelayanan kepada nasabah dominan atau prima agar 

hubungan yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling 

menguntungkan melalui program layanan prima. 

4. Memberikan pelayanan permohonan referensi bank. 



 79

5. Melaksanakan agenda administrasi operasi di bidang Giro, Deposito, 

Tabungan, Kas Daerah, Transfer, Inkaso, Kliring, Tagihan lainnya dan jasa 

perbankan lainnya serta memelihara daftar hitam nasabah. 

6. Melaksanakan pelayanan penerimaan setoran Deposito dan Sertifikat 

Deposito untuk selanjutnya dilakukan  penyetoran kepada Petugas Teller. 

7. Berkoordinasi dengan Pengelola Bisnis Kartu Kantor Pusat dalam 

melayani permohonan Kartu ATM dari nasabah. 

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

telah mencapai batas minimum. 

9. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan pihak lainnya. 

10. Mengelola dan memantau perkembangan daftar hitam yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia dan menyelesaikan perjanjian permohonan 

rehabilitasinya. 

11. Melayani pembayaran dan setoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai 

wewenang yang diberikan. 

12. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan. 

13. Mengambil dan menyetorkan uang kas ke Bank Indonesia atau bank 

lainnya untuk keperluan penyediaan uang kas dan kerjasama dengan 

cabang pembantu. 

14. Membuat laporan keadaan uang kas. 

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

penyimpanan uang kas. 
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16. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta membuat laporan 

atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

17. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 

terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. 

18. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok di atas. 

 Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut di atas, Penyelia 

Pelayanan Nasabah & Teller membawahi beberapa Petugas Pelayanan Nasabah 

& Teller. 

G. Penyelia Akuntansi 

     Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi semua aktivitas yang terjadi. 

2. Membuat bukti-bukti pembukuan. 

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

Indonesia. 

4. Melakukan analisis dan laporan keuangan cabang. 

5. Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap 

dioperasikan. 
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6. Mengatur dan mengawasi penggunaan instalasi komputer di lingkungan 

cabang. 

7. Memberikan bantuan teknis operasional komputer kepada penyelia lain di 

cabang. 

8. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya 

agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil 

pengamatan bila dipandang perlu. 

9. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi 

di bawah lingkungan wewenangnya. 

10. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok di atas. 

H.  Penyelia Umum dan Sumber Daya Manusia 

      Bagian ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1 Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum dan 

usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang 

kantor cabang. 

2 Menyelenggarakan kegiatan penghitungan atau pembayaran gaji pegawai, 

pajak dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya. 
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3 Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan 

kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat 

pertanggungjawaban setiap akhir bulan. 

4 Mengelola barang-barang persediaan. 

5 Mengelola barang-barang inventaris dan asset bank serta pengamanannya 

termasuk asuransi. 

6 Menyusun laporan secara berkala atas kegiatannya. 

7 Mengusahakan dan menyelenggarakan kas kecil yang jumlahnya 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

8 Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta membuat laporan 

atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

9 Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 

terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. 

10 Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok di atas. 
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4.2.    Karakteristik Responden 

Setelah kuesioner disebar kepada 100 responden maka dapat diperoleh 

gambaran karakteristik responden sebagai berikut :  

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia (Tahun) Banyaknya Responden (Orang) Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

16 – 25 tahun 

26 – 35 tahun 

36 – 45 tahun 

46 – 55 tahun 

> 55 tahun 

31 

10 

33 

17 

9 

31  

10  

33  

17  

9 

 Total 100 100 

       Sumber: Data Primer diolah (2009) 

 Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa responden yang berusia 16 

– 25 tahun sebanyak 31 orang atau 31  %. Sedangkan usia 26 – 35 tahun sebanyak 

22 orang atau 10  %, 33 orang responden berusia 36 – 45 tahun atau 33 %, 

responden usia 46 – 55 tahun sebanyak 17 orang atau 17 %, dan usia >55 tahun 

sebanyak 9 orang atau 9 %. Rentang usia 36 – 45 tahun tersebut terdiri dari PNS. 

Umumnya pada rentang usia tersebut lebih memilih keamanan dan kenyamanan 

dalam menyimpan uang di bank. Hal ini dikarenakan nasabah menggunakan 

sebagian penghasilannya untuk ditabung di Bank Jatim Cabang Lamongan demi 

investasi di masa pensiun. 
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4.2.2.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Responden Banyaknya Responden (Orang) Prosentase (%) 

1. 

2. 

Laki – laki 

Perempuan 

64 

36 

64 

36 

 Total 100 100 

      Sumber: Data Primer diolah (2009) 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas memberikan informasi bahwa responden 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64 orang atau 64 % dan berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 36 orang atau 36 %. Ini menunjukkan bahwa responden 

yang menggunakan jasa ini adalah lebih banyak laki-laki. Hal ini dikarenakan 

nasabah laki-laki rata-rata sudah berpenghasilan sedangkan nasabah perempuan 

rata-rata sebagai ibu rumah tangga dan tidak berpenghasilan. Sehingga 

kebanyakan nasabah PT. Bank Jatim Cabang Lamongan adalah nasabah Laki-laki. 

Hal ini berarti bahwa mayoritas nasabah Bank Jatim Cabang Lamongan yang 

berjenis kelamin Laki-laki lebih rasional dalam mengambil keputusan terhadap 

masalah yang sedang dihadapinya seperti masalah transaksi perbankan 

(www.Astaga.com).  
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4.2.3.  Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Terakhir Responden Banyaknya Responden (Orang) Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

SD 

SMP 

SMU 

Diploma/Akademi 

S1 

S2 

1 

2 

38 

11 

42 

6 

1 

  2    

38 

11 

42 

46      

 Total 100 100 

 Sumber: Data Primer diolah (2009) 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pendidikan terbanyak adalah pada tingkat pendidikan S1 dengan jumlah 

responden 42 orang atau 42 %, urutan kedua dengan jumlah responden sebanyak 

38 orang atau 38 % adalah mereka dengan tingkat pendidikan pada SMU, setelah 

itu responden dengan jumlah 11 orang atau 11 % berpendidikan 

Diploma/Akademi, pada urutan berikutnya adalah berpendidikan S2 dengan 

jumlah 6 orang atau 6 %, berikutnya responden dengan jumlah 2 orang atau 2 % 

adalah berpendidikan SMP, dan yang terakhir dengan jumlah 1 orang atau 1 % 

adalah berpendidikan SD. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-

rata responden yang melakukan transaksi menyimpan sebagian penghasilannya 

pada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan adalah mempunyai latar belakang 

pendidikan tingkat S1. Ini dikarenakan nasabah PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan berprofesi sebagai PNS. 
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4.2.4.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Banyaknya Responden (Orang) Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Wiraswasta 

PNS 

Pensiunan 

Karyawan Swasta 

Pelajar/Mahasiswa 

17 

33 

6 

20 

24 

17 

33 

6 

20 

24 

 Total 100 100 

        Sumber: Data Primer diolah (2009) 

 Berdasarkan Tabel 4.4 diketahu bahwa responden dengan pekerjaan PNS 

sebanyak 33 orang atau 33 %, 12 orang atau 12.63 % adalah responden dengan 

pekerjaan sebagai pegawai PNS, responden dengan pekerjaan sebagai 

pelajar/mahasiswa sebanyak 24 orang atau 24 %, responden dengan pekerjaan 

sebagai karyawan swasta sebanyak 20 orang atau 20 %, dan responden yang  

sebagai pensiunan 6 orang atau 6 %. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa responden terbanyak yang menggunakan jasa ini adalah mereka yang 

bekerja sebagai PNS. PNS merupakan orang tua yang sudah bekerja dan 

berpenghasilan dengan rentang umur antara 36-45 tahun, yang umumnya 

menggunakan sebagian penghasilannya untuk ditabung di Bank Jatim Cabang 

Lamongan demi investasi di masa pensiun. 
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4.2.5.  Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

No Lama Menjadi Nasabah Banyaknya 
Responden 

Prosentase (%) 

1. 

2. 

6 bulan – 1 tahun 

1 tahun – 2 tahun 

40 

60 

40 

60 

 Total 100 100 

 Sumber: Data Primer diolah (2009) 

 Dari Tabel 4.5 dapat kita lihat bahwa 40 orang atau 40 % responden telah 

menjadi konsumen PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selama 6 bulan -1 tahun, 

sedangkan 60 responden atau 60 % telah menjadi nasabah PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan sekitar 1 tahun – 2 tahun. PT. Bank Jatim Cabang Lamongan sebagai 

salah satu cabang PT. Bank Jatim. Ini berarti Bank Jatim sendiri menjadi 

perusahaan jasa perbankan terbaik di daerah masih diperhitungkan oleh 

masyarakat.  

4.2.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Bertransaksi dalam      

Satu Semester (Enam Bulan Terakhir) 

                Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi  Transaksi Dalam Enam 
(6) Bulan Terakhir 

  
No Frekuensi Transaksi 

(bulan) 

Banyaknya Responden Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

1 kali 

2 kali 

> 2 kali 

59 

13 

28 

59 

13 

28 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer diolah (2009) 
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Dari Tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa 59 orang atau 59 % responden dalam 

sebulan telah melakukan transaksi sebanyak 1 kali, sebanyak 13 orang atau 13 % 

dalam sebulan telah melakukan transaksi sebanyak 2 kali, sedangkan 28 

responden atau 28 % telah melakukan transaksi sebanyak > 2 kali dalam satu 

bulan. Dapat diartikan bahwa nasabah PT. Bank Jatim Cabang Lamongan hampir 

setiap bulannya menggunakan jasa yang disediakan oleh PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan. 

4.2.7.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan Perbulan 

Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan Perbulan 

No Penghasilan Perbulan 
Responden (Rp) 

Banyaknya Responden 
(Orang) 

Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

< 500.000 

500.000 – 1.000.000 

1.000.000 – 1.500.000 

> 1.500.000 

14 

17 

33 

36 

36 

33 

14 

17 

 Total 100 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Dari Tabel 4.7 dapat kita lihat bahwa 36 orang atau 36% responden 

berpenghasilan >1.500.000 perbulan. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

responden berprofesi sebagai PNS yang umumnya sudah memiliki pekerjaan dan 

penghasilan sendiri yang mana menginvestasikan sebagian penghasilannya 

sebagai investasi pensiun. Sedangkan 33 orang atau 33% responden 

berpenghasilan 1.000.000 – 1.500.000 perbulan, kemudian 17 orang atau 17% 

responden berpenghasilan 500.000 – 1.000.000 perbulan, dan yang terakhir 

sebanyak 17 orang atau 17% responden berpenghasilan <500.000 perbulan. 
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 Bagian berikut ini akan menampilkan hasil penelitian dalam bentuk 

jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian. 

 

4.3. Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden 

• Variabel Independen/Bebas (X) 

 Dalam penelitian ini ditentukan lima variabel independen dengan berbagai 

item yang digunakan. Bagian berikut ini akan menyajikan kelima varibel tersebut 

dan menampilkan hasil jawaban responden.  

1. Pernyataan Untuk Variabel Bukti Langsung/Tangible (X1) 

 Dalam variabel ini memiliki empat item yang telah terlampir dalam 

kuesioner. Dari keempat item, diperoleh hasil jawaban responden yang 

ditampilkan pada tabel berikut : 
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                                                   Tabel 4.8 

Statistics 
 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 
Valid 100 100 100 100 N 
Missing 0 0 0 0 

  Sumber: Data  Primer diolah dengan SPSS 14.0 for Windows Evaluation (2009) 

Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Bukti langsung/Tangible  

Frequency Table 

Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

Item  

F % f % F % f % F % 

X1.1 3 3,0 3 3,0 8 8,0 51 51,0 35 35,0 

X1.2 1 1,0 4 4,0 9 9,0 52 52,0 34 34,0 

X1.3 2 2,0 3 3,0 7 7,0 51 51,0 37 37,0 

X1.4 1 1,0 2 2,0 6 6,0 55 55,0 36 36,0 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 14.0 for Windows Evaluation (2009) 

 Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa pada pernyataan ke 1 (X1.1) 

mengenai peralatan dan teknologi PT. Bank Jatim Cabang Lamongan menarik 

pada variabel bukti langsung/tangible (X1), diketahui responden yang memberikan 

penilaian sangat tidak setuju sebanyak 3 orang atau 3 %, responden yang 

memberikan penilaian tidak setuju sebesar 3 orang atau 3 %, responden yang 

memberikan penilaian netral sebesar 8 orang  atau 8 %, responden yang 

memberikan penilaian setuju sebesar 51 orang atau 51 %, sedangkan responden 

yang memberikan penilaian sangat setuju sebesar 35 orang  atau 35 % sehingga 

dapat disimpulkan bahwa peralatan dan teknologi PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan menarik bagi sebagian besar nasabah. 
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Untuk pernyataan ke 2 (X1.2) mengenai penataan desain baik interior dan 

eksterior PT. Bank Jatim Cabang Lamongan, diketahui responden yang 

memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1 %, responden 

yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 4 orang atau 4 %, responden yang 

memberikan penilaian netral sebesar 9 orang  atau 9 %, responden yang yang 

memberikan penilaian setuju 52 orang atau 52 %, sedangkan responden yang 

memberikan penilaian sangat setuju 34 orang atau 34 %. Dapat disimpulkan 

bahwa penataan desain baik interior dan eksterior yang dimiliki PT. Bank Jatim 

Cabang Lamongan terasa nyaman bagi sebagian besar nasabah.  

Untuk pernyataan ke 3 (X1.3) mengenai penampilan dan kerapian 

karyawan, diketahui responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju 

sebanyak 2 orang atau 2 %, responden yang memberikan penilaian tidak setuju 

sebesar 3 orang atau 5 %, responden yang memberikan penilaian netral sebesar 7 

orang  atau 7 %, responden yang memberikan penilaian setuju sebesar 51 orang 

atau 51 %, sedangkan responden yang memberikan penilaian sangat setuju 

sebanyak 37 orang atau 37 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan bahwa karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan telah 

berpenampilan rapi, sopan, serta menarik dalam berpakaian saat bekerja. 

Untuk pernyataan ke 4 (X1.4) mengenai kebersihan dan kenyamanan 

fasilitas PT. Bank Jatim Cabang Lamongan, diketahui responden yang 

memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1 %, responden 

yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 2 orang atau 2 %, responden yang 

memberikan penilaian netral sebesar 6 orang  atau 6 %, responden yang 

memberikan penilaian setuju sebesar 55 orang atau 55 %, sedangkan responden 
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yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 36 orang atau 36 %, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa 

kebersihan dan kenyamanan fasilitas PT. Bank Jatim Cabang Lamongan terasa 

nyaman dan bersih bagi setiap nasabah. 

 Dari tabel 4.11 juga bisa dilihat bahwa rata-rata sebagian besar jawaban 

responden menyatakan setuju untuk keempat item pertanyaan yang diajukan 

tentang variabel bukti langsung/tangible. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa responden menganggap variabel bukti langsung/tangible di PT. Bank Jatim 

Cabang Lamongan sudah baik dan memberikan kepuasan. 

 2. Pernyataan Untuk Variabel Keandalan/Reliability (X2)  

 Seperti halnya variabel sebelumnya, pada variabel keandalan/reliability 

(X2) juga digunakan tiga item. Variabel keandalan/reliability menggambarkan 

bagaimana pelayanan yang dimiliki oleh PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

melakukan aktifitasnya. Dengan ketiga item tersebut ditemukan jawaban 

responden seperti pada tabel berikut : 
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Tabel 4.9 

 

Statistics 
 

  X2.1 X2.2 X2.3 
N Valid 100 100 100 
  Missing 0 0 0 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 14.0 for Windows Evaluation (2009) 

Hasil Jawaban Responden untuk Jawaban Responden untuk Variabel Keandalan/Reliability 

Frequency Table 

Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

Item  

F % f % F % F % F % 

X2.1 1 1,0 5 5,0 9 9,0 53 53,0 32 32,0 

X2.2 1 1,0 2 2,0 10 10,0 57 57,0 30 30,0 

X2.3 1 1,0 3 3,0 14 14,0 56 56,0 26 26,0 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa pada pernyataan ke 1 (X2.1) 

mengenai sambutan yang ramah, baik, dan sopan dari karyawan PT. Bank Jatim 

Cabang Lamongan pada variabel keandalan/reliability (X2), diketahui responden 

yang memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1 %, 

responden yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 5 orang atau 5 %, 

responden yang memberikan penilaian netral sebesar 9 orang  atau 9 %, responden 

yang memberikan penilaian setuju sebesar 53 orang atau 53 %, sedangkan 

responden yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 32 orang atau 32 

%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sambutan yang baik dari karyawan PT. 

Bank Jatim Cabang Lamongan untuk melayani responden dianggap memuaskan 

bagi sebagian besar responden. 
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Tanggapan responden tentang memberikan kemudahan prosedur 

pelayanan secara berkualitas atau pertanyaan ke 2 (X2.2), diketahui responden 

yang memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1 %, 

responden yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 2 orang atau 2 %, 

responden yang memberikan penilaian netral sebesar 10 orang  atau 10 %, 

responden yang memberikan penilaian setuju sebesar 57 orang atau 57 %, 

sedangkan responden yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 30 

orang atau 30 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

setuju menilai bahwa karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan telah 

memberikan kemudahan prosedur pelayanan secara berkualitas baik kepada 

nasabah. 

Untuk pernyataan ke 3 (X2.3) mengenai karyawan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan selalu menepati janji yang telah disepakati kepada nasabah, diketahui 

responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1 

%, responden yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 3 orang atau 3 %, 

responden yang memberikan penilaian netral sebesar 14 orang  atau 14 %, 

responden yang memberikan penilaian setuju sebesar 56 orang atau 56 %, 

sedangkan responden yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 26 

orang atau 26 %,  sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menilai bahwa karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu menepati janji 

yang telah disepakati kepada nasabah. 

3. Pernyataan Untuk Variabel Daya Tanggap/Responsiveness (X3) 

 Variabel ini memiliki tiga item. Dari ketiga item tersebut ditemukan hasil 

jawaban responden seperti berikut ini : 
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Tabel 4.10 

Statistics 
 

  X3.1 X3.2 X3.3 
N Valid 100 100 100 
  Missing 0 0 0 

  Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

Hasil Jawaban Responden untuk Jawaban Responden untuk Variabel Daya 
Tanggap/Responsiveness 

 Frequency Table  

Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

Item  

F % F % F % f % f % 

X3.1 0 0 3 3,0 13 13,0 51 51,0 33 33,0 

X3.2 2 2,0 3 3,0 10 10,0 58 58,0 27 27,0 

X3.3 1 1,0 3 3,0 15 15,0 56 56,0 25 25,0 

Sumber:  Data Primer diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

 Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa pada pernyataan ke 1 (X3.1) 

mengenai layanan yang diberikan kepada nasabah dilakukan dengan cepat dan 

tepat oleh karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan pada variabel daya 

tanggap/responsiveness (X3), diketahui responden yang memberikan penilaian 

sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0 %, responden yang memberikan 

penilaian tidak setuju sebesar 3 orang atau 3 %, responden yang memberikan 

penilaian netral sebesar 13 orang  atau 13 %, responden yang memberikan 

penilaian setuju sebesar 51 orang atau 51 %, sedangkan responden yang 

memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 33 orang atau 33 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa karyawan 
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PT. Bank Jatim Cabang Lamongan telah memberikan layanan yang cepat dan 

tepat kepada nasabah.  

 Untuk pernyataan ke 2 (X3.2) mengenai kesediaan dan ketanggapan 

karyawan dalam membantu masalah yang dihadapi nasabah, diketahui responden 

yang memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2 %, 

responden yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 3 orang atau 3 %, 

responden yang memberikan penilaian netral sebesar 10 orang  atau 10 %, 

responden yang memberikan penilaian setuju sebesar 58 orang atau 58 %, 

sedangkan responden yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 27 

orang atau 27 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menilai setuju bahwa karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu siap dan 

bersedia dalam merespon keluhan nasabah. 

 Untuk pernyataan ke 3 (X3.3) mengenai karyawan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan selalu mudah dihubungi melalui telepon oleh nasabah yang komplain, 

diketahui responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 1 

orang atau 1 %, responden yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 3 

orang atau 3 %, responden yang memberikan penilaian netral sebesar 15 orang  

atau 15 %, responden yang memberikan penilaian setuju sebesar 56 orang atau 56 

%, sedangkan responden yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 25 

orang atau 25 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menilai bahwa karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalau mudah 

dihubungi melalui telepon dan  tanggap dalam mengajukan komplain nasabah 

yang menginginkan inforamasi secara lengkap dan jelas. 
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4. Pernyataan Untuk Variabel Jaminan/Assurance (X4)  

 Variabel ini memiliki empat item. Adapun hasil jawaban responden adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 4.11 

Statistics 
 

 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 
Valid 100 100 100 100 N

Missing 0 0 0 0 
   Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

Hasil Jawaban Responden untuk Jawaban Responden untuk Variabel 
Jaminan/Ansurance 

 Frequency Table  

Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

Item  

f % F % F % F % f % 

X4.1 2 2,0 1 1,0 10 10,0 43 43,0 44 44,0 

X4.2 0 0 1 1,0 17 17,0 52 52,0 30 30,0 

X4.3 0 0 0 0 9 9,0 55 55,0 36 36,0 

X4.4 1 1,0 1 1,0 13 13,0 58 58,0 27 27,0 

 Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

  Dari tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa pada pernyataan ke 1 (X4.1) 

mengenai karayawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dapat membuat nasabah 

merasa aman dan nyaman pada saat transaksi, diketahui responden yang 

memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2 %, responden 

yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 1 orang atau 1 %, responden yang 

memberikan penilaian netral sebesar 10 orang  atau 10 %, responden yang 
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memberikan penilaian setuju sebesar 43 orang atau 43 %, sedangkan responden 

yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 44 orang atau 44 %.  

 Untuk pernyataan ke 2 (X4.2) mengenai karyawan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan selalu bersikap jujur kepada nasabah, diketahui responden yang 

memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0 %, responden 

yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 1 orang atau 1 %, responden yang 

memberikan penilaian netral sebesar 17 orang  atau 17 %, responden yang 

memberikan penilaian setuju sebesar 52 orang atau 52 %, sedangkan responden 

yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 30 orang atau 30 %.  

 Untuk pernyataan ke 3 (X4.3) mengenai karyawan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan dapat dipercaya untuk mengelola keuangan nasabah, diketahui 

responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0 

%, responden yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 0 orang atau  %, 

responden yang memberikan penilaian netral sebesar 9 orang  atau 9 %, responden 

yang memberikan penilaian setuju sebesar 55 orang atau 55 %, sedangkan 

responden yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 36 orang atau 36 

%.  

 Untuk pernyataan ke 4 (X4.4) mengenai karyawan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem perbankan dan 

produk-produk PT. Bank jatim Cabang Lamongan kepada nasabah, diketahui 

responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1 

%, responden yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 1 orang atau 1 %, 

responden yang memberikan penilaian netral sebesar 13 orang  atau 13 %, 
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responden yang memberikan penilaian setuju sebesar 58 orang atau 58 %, 

sedangkan responden yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 27 

orang atau 27 %.  

 Dari tabel 4.11 juga bisa dilihat bahwa rata-rata sebagian besar jawaban 

responden menyatakan setuju untuk keempat item pertanyaan yang diajukan 

tentang variabel jaminan/assurance. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

responden menganggap variabel jaminan/assurance PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan sudah baik dan memberikan kepuasan. 
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5. Pernyataan Untuk Variabel Empati/Emphaty (X5) 

 Variabel ini memiliki tiga item. Untuk variabel empati/emphaty diperoleh 

jawaban seperti di berikut ini : 

Tabel 4.12 

Statistics 
 

  X5.1 X5.2 X5.3 
N Valid 100 100 100 
  Missing 0 0 0 

  Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

Hasil Jawaban Responden untuk Jawaban Responden untuk Variabel 
Empati/Emphaty 

 Frequency Table  

Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

Item  

F % F % F % f % f % 

X5.1 1 1,0 2 2,0 18 18,0 62 62,0 17 17,0 

X5.2 0 0 4 4,0 9 9,0 58 58,0 29 29,0 

X5.3 0 0 3 3,0 26 26,0 43 43,0 28 28,0 

   Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

 Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa pada pernyataan ke 1 (X5.1) 

mengenai kemampuan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dalam memberikan 

perhatian kepada nasabah (menangani masalah nasabah) pada variabel empati 

/emphaty (X5), diketahui responden yang memberikan penilaian sangat tidak 

setuju sebanyak 1 orang atau 1 %, responden yang memberikan penilaian tidak 

setuju sebesar 2 orang atau 2 %, responden yang memberikan penilaian netral 

sebesar 18 orang  atau 18 %, responden yang memberikan penilaian setuju sebesar 
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62 orang atau 62 %, sedangkan responden yang memberikan penilaian sangat 

setuju sebanyak 17 orang atau 17 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dalam memberikan 

perhatian kepada nasabah sudah sepenuhnya.   

 Untuk pernyataan ke 2 (X5.2) mengenai keramahan dan kesopanan 

karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan terhadap nasabah, diketahui 

responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau 0 

%, responden yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 4 orang atau 4 %, 

responden yang memberikan penilaian netral sebesar 9 orang  atau 9 %, responden 

yang memberikan penilaian setuju sebesar 58 orang atau 58 %, sedangkan 

responden yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 29 orang atau 29 

%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa 

karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan bersikap ramah dan sopan terhadap 

nasabah. 

 Untuk pernyataan ke 3 (X5.3) mengenai kemampuan karyawan PT. Bank 

Jatim Cabang Lamongan menjalin hubungan interaktif secara baik dengan 

nasabah, diketahui responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju 

sebanyak 0 orang atau 0 %, responden yang memberikan penilaian tidak setuju 

sebesar 3 orang atau 3 %, responden yang memberikan penilaian netral sebesar 26 

orang  atau 26 %, responden yang memberikan penilaian setuju sebesar 43 orang 

atau 43 %, sedangkan responden yang memberikan penilaian sangat setuju 

sebanyak 28 orang atau 28 %, 
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•  Variabel Dependen (Y) 

Pada penelitian ini, variabel dependen digambarkan dari tiga item 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Dengan ke tiga item tersebut 

ditemukan hasil penilaian responden terhadap kepuasan konsumen PT. Bank 

Jatim Cabang Lamongan. Tabel 4.16 menyajikan hasil jawaban responden 

tersebut.  

Tabel 4.13 

Statistics 
 

  y1 y2 Y3 
N Valid 100 100 100 
  Missing 0 0 0 

  Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

   Hasil Jawaban Responden untuk Jawaban Responden untuk Variabel  

Kepuasan Nasabah 

 Frequency Table  

Skala jawaban 

1 2 3 4 5 

Item  

F % F % F % F % f % 

Y1 2 2,0 3 3,0 14 14,0 54 54,0 27 27,0 

Y2 0 0 4 4,0 31 31,0 49 49,0 16 16,0 

Y3 1 1,0 7 7,0 28 28,0 48 48,0 16 16,0 

Sumber:  Data Primer diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

 Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa pada pernyataan ke 1 (Y1) 

mengenai perasaan puas atas pelayanan yang diberikan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan pada variabel kepuasan konsumen (Y), diketahui responden yang 

memberikan penilaian sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2 %, responden 
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yang memberikan penilaian tidak setuju sebesar 3 orang atau 3 %, responden yang 

memberikan penilaian netral sebesar 14 orang atau 14 %, responden yang 

memberikan nilai setuju sebesar 54 orang atau 54 %, sedangkan responden yang 

memberikan nilai sangat setuju sebanyak 27 orang atau 27 %, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

 Untuk pernyataan ke 2 (Y2) mengenai merekomendasikan kepada orang 

lain agar menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan, diketahui responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju 

sebanyak 0 orang atau 0 %, responden yang memberikan penilaian tidak setuju 

sebesar 4 orang atau 4 %, responden yang memberikan penilaian netral sebesar 31 

orang  atau 31 %, responden yang memberikan nilai setuju sebesar 49 orang atau 

49 %, sedangkan responden yang memberikan nilai sangat setuju sebanyak 16 

orang atau 16 %. 

  Untuk pernyataan ke 3 (Y3) mengenai keinginan untuk tidak berpindah ke 

bank lain, diketahui responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju 

sebanyak 1 orang atau 1 %, responden yang memberikan penilaian tidak setuju 

sebesar 7 orang atau 7 %, responden yang memberikan penilaian netral sebesar 28 

orang  atau 28 %, responden yang memberikan nilai setuju sebesar 48 orang atau 

48 %, sedangkan responden yang memberikan nilai sangat setuju sebanyak 16 

orang atau 16 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden/konsumen cukup setia mengunakan jasa di PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan. 
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 Secara keseluruhan bisa dilihat bahwa sebagian besar dari responden 

sudah merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabng 

Lamongan. Ini ditunjukkan dengan jawaban responden yang menyatakan setuju 

untuk merekomendasikan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan kepada orang lain, 

dan keinginan untuk tidak berpindah ke bank lain. 

 

4.4. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliablitas Instrumen Penelitian 

4.4.1. Hasil Uji Validitas 

 Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel-variabel 

penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian 

tersebut. Didalam uji validitas ini nantinya dapat menunjukkan sejauh mana 

tingkat ketepatan penggunaan alat ukur tersebut terhadap gejala ang inigin diukur. 

Dimana jika hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid yang bisa 

dilihat dari nilai korelasinya lebih besar dari 0,3 (Sugiono, 2003:124). 

 Untuk mengetahui suatu instrumen dikatakan valid, dilakukan pengujian 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment, yaitu dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment dengan taraf signifikansi sebesar 

0,05 (5%) dan membandingkan nilai r hasil dengan nilai r tabel yang bernilai 

0,205. Jika signifikansi hasil korelasi kurang dari 0,05 maka butir-butir 

pertanyaan tersebut valid dan begitu sebaliknya. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item Rhitung Signifikan Ket 

Bukti Langsung/Tangible  

(X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,473 

0,552 

0,644 

0,539 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keandalan/Reliability 

(X2) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

0,625 

0,658 

0,526 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Daya Tanggap/Responsiveness 

(X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

0,545 

0,480 

0,641 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Jaminan/Assurance 

(X4) 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

0,668 

0,567 

0,624 

0,731 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Empati/Emphaty 

(X5) 

X5.1 

X5.2 

X5.3 

0,460 

0,586 

0,645 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepuasan Nasabah 

(Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

0,582 

0,544 

0,614 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 14. 0 for Windows Evaluation (2009) 

 Dari Tabel 4.14 tersebut dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan 

dari semua variabel yang terdiri atas variabel bukti langsung/tangible (X1), 

keandalan/reliability (X2), daya tanggap/responsiveness (X3), jaminan/assurance 

(X4), dan empati/emphaty (X5) mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 

(5%). Hal ini bermakna apabila nilai probabilitas dari item pertanyaan untuk 

semua variabel lebih kecil dari 0,05 (5%), berarti ketepatan penggunaan alat ukur 
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dinyatakan valid. Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk semua 

variabel tersebut dinyatakan valid. 

4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas 

 Hasil pengujian instrument penelitian dari segi reliabilitas dapat dikatakan 

andal reliabel memiliki koefesien keandalan reliabilitas (Alpha Cronbach) sebesar 

0,6 atau lebih (Sekaran, 2003:311). Suharsini Arikunto (2002) menemukan 

kriteria indeks reliabilitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Kriteria Indeks Koefesien Reliabilitas 

No. Interval Kriteria 

1. < 0,200 Sangat rendah 

2. 0,200 – 0,399 Rendah 

3. 0,400 – 0,599 Cukup 

4. 0,600 – 0,700 Tinggi 

5. 0,800 – 1,00 Sangat Tinggi 

 

 Sesuai dengan tabel 4.15 untuk uji reliabilitas yang digunakan dengan 

Alpha Cronbanch. Bila Alpha Cronbanch lebih kecil dari 0,06 maka dinyatakan 

tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas 

terhadap semua variabel ditunjukkan tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Koefisien Alpha Cronbanch Keterangan  

X1  0,752                    Reliabel  

X2 0,767 Reliabel  

X3 0,730 Reliabel  

X4 0,819 Reliabel  

X5 0,738 Reliabel  

Y 0,751 Reliabel  

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

 Dari Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan dari semua 

variabel yang terdiri dari atas variabel bukti langsung/tangible (X1), 

keandalan/reliability (X2), daya tanggap/responsiveness (X3), jaminan/assurance 

(X4), dan empati/emphaty (X5) mempunyai koefesien alpha lebih dari 0,6. 

Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan 

reliabel. 

 

4.5. Teknik Analisis Data 

4.5.1. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik 

 Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk semua 

instrument penelitian, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan persamaan 

regresi yang berhubungan dengan penelitian. Setiap persamaan yang dihasilkan 

harus memenuhi syarat asumsi klasik dari persamaan regresi yang bersifat BLUE 

(Best Linier Unbiased Estimated). Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. 
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4.5.1.1.  Uji Multikolinearitas 

 Tujuan uji asumsi Multikolinearitas menurut Singgih Santoso (2004) 

adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala Multikolinearitas maka dilakukan 

dengan Variance Inflation Factor (VIF), bila nilai VIF lebih kecil dari 5 maka 

tidak terjadi Multikolinearitas. 

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel bebas (X) VIF Keterangan 

Bukti Langsung/Tangible (X1) 2,251 Non Multikolinieritas 

Keandalan/Reliability (X2) 2,703 Non Multikolinieritas 

Daya Tanggap/Responsiveness (X3) 2,770 Non Multikolinieritas 

Jaminan/Assurance(X4)  3,338 Non Multikolinieritas 

Empati/Emphaty (X5) 2,500 Non Multikolinieritas 

Variabel terikat (Y): Kepuasan Nasabah 

Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

 Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa diantara variabel-variabel bebas 

yang digunakan mempunyai nilai VIF lebih kecil 5, dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model regresi linier tersebut bebas dari multikolinearitas atau 

tidak terjadi kolerasi diantara satu dengan yang lain. 
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4.5.1.2. Uji Heterokedastisitas 

 Dalam analisis regresi berganda untuk mendapatkan hasil yang baik selain 

tidak terjadi Multikolinearitas, maka varians dalam komponen pengganggunya 

harus sama (homokedastisitas). Jika asumsi ini tidak bisa dipenuhi maka terjadi 

heterokedastsitas. 

 Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan metode garfik 

plot. Pengujiannya menggunakan bantuan program SPSS version 14 for windows. 

Gambar 4.2 

Grafik Uji Heterokedastisitas 
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Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation (2009) 

 
 Adapun pedomannya dengan melihat pola tertentu pada grafik 

heterokedastisitas di atas. Menurut Imam Ghozali (2005:105), dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: 
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a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 Dari gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak 

membentuk pola tertentu yang jelas, seperti bergelombang, melebar kemudian 

menyempit. Selain itu titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka pada 

sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada 

model regresi. 

4.5.1.3.  Uji Normalitas 

 Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) 

dan variabel independen (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal dapat 

dilihat pada garfik Histogram maupun grafik normal P-P Plot. 

 Distribusi data haruslah normal atau mendekati normal untuk memenuhi 

asumsi normalitas. Menurut Singgih Santoso (2004), dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.3 

Garfik Uji Normalitas 
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Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 14.0  for Windows Evaluation,Januari 2009 

 Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa adanya titik-titik yang menyebar dan 

disekitar garis diagonal serta penyebarannyapun mengikuti arah garis diagonal. 

Hal tersebut membuktikan bahwa model regresinya telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.5.2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 Perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi 

besarnya hubungan antara variabel terikat (dependen) yaitu kepuasan nasabah (Y), 

dengan variabel bebas (independen) yaitu variabel kinerja pelayanan yang 

didalamnya merupakan unsur variabel kualitas pelayanan (X1, X2, X3, X4, X5).  
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Hasil regresi linier berganda dapat dilihat dibawah ini : 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

T Sig t Keterangan 

Konstanta 

Bukti langsung (X1) 

Keandalan  (X2) 

Daya tanggap (X3) 

Jaminan (X4) 

Empati (X5) 

- 0,705 

0,178 

0,018 

0,436 

0,120 

0,139 

 

0,222 

0,017 

0,411 

0,139 

0,127 

-0,734 

2,425 

0,174 

4,057 

1,250 

1,314 

0.465 

0,017 

0,862 

0,000 

0,214 

0,194 

 

Signifikan 

Tidak  Signifikan 

Signifikan 

Tidak Signifikan 

Tidak Signifikan 

Ttabel                          = 1,984 

R                             = 0,807 

R2                            = 0,651 

Adjusted R Square  = 0,633 

Fhitung                                  = 35,085 

Sig F                       = 0,000 

Ftabel                        = 2,958 ; Yang diperoleh dari rumusan = FINV (0.05,5,14). Nilai 0,05 adalah       taraf 
signifikansi, nilai 5 adalah numerator (jumlah variabel – 1) (6-1), dan nilai 14 adalah denumator (jumlah 
kasus dalam kuisioner – jumlah variabel) (20-6).   

Model Summary(b) 
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .807(a) .651 .633 1.22301 

a  Predictors: (Constant), Empati/Emphaty, Bukti Langsung/Tangible, Keandalan/Reliability, Daya 
Tanggap/Responsiveness, Jaminan/Ansurance 
b  Dependent Variable: Kepuasan Nasabah 
 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 262.390 5 52.478 35.085 .000(a) 
Residual 140.600 94 1.496    

1 

Total 402.990 99     
a  Predictors: (Constant), Empati/Emphaty, Bukti Langsung/Tangible, Keandalan/Reliability, Daya 
Tanggap/Responsiveness, Jaminan/Ansurance, b  Dependent Variable: Kepuasan Nasabah 
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Koefisien determinasi berganda (R2) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas pengaruhnya 

terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model.  

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) 

atau Adjusted R Square sebesar 0,633 atau 63,3 %. Artinya variabel Y dijelaskan 

sebesar 63,3 % oleh variabel bukti langsung/tangible (X1), keandalan/reliability 

(X2), daya tanggap/responsiveness (X3), jaminan/assurance (X4), dan 

empati/emphaty (X5)  sedangkan sisanya sebesar 36,7% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   

Dari hasil persamaan regresi diatas maka dapat diketahui bahwa : 

1. Variabel Bukti Langsung/Tangible (X1) 

Koefisien variabel Bukti Langsung/Tangible (X1) sebesar 0,222, tanda positif 

menunjukkan bahwa variabel Bukti Langsung/Tangible (X1)  dan Kepuasan 

Nasabah mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Bukti 

Langsung/Tangible (X1) akan mempengaruhi peningkatan Kepuasan Nasabah, 

dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, X3, X4 dan X5 = 0)  atau cateris 

paribus. 

2. Variabel Keandalan/Reliability (X2) 

Koefisien variabel Keandalan/Reliability (X2) sebesar 0,017, tanda positif 

menunjukkan bahwa variabel Keandalan/Reliability (X2) dan Kepuasan 

Nasabah mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan 

Keandalan/Reliability (X2) akan mempengaruhi peningkatan 
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KepuasanNasabah, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1, X3, X4 dan X5 

= 0)  atau cateris paribus. 

3. Variabel Daya Tanggap/Responsiveness (X3) 

Koefisien variabel Daya Tanggap/Responsiveness (X3) sebesar 0,411, tanda 

positif menunjukkan bahwa variabel Daya Tanggap/Responsiveness (X3) dan 

Kepuasan Nasabah mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Daya 

Tanggap/Responsiveness (X3) akan mempengaruhi peningkatan Kepuasan 

Nasabah, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1, X2, X4 dan X5 = 0)  atau 

cateris paribus. 

4. Variabel Jaminan/Assurance (X4) 

Koefisien variabel Jaminan/Assurance (X4) sebesar 0,139, tanda positif 

menunjukkan bahwa variabel Jaminan/Assurance (X4) dan Kepuasan Nasabah 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Jaminan/Assurance (X4) 

akan mempengaruhi peningkatan Kepuasan Nasabah, dengan asumsi variabel 

yang lain tetap (X1, X2, X3 dan X5 = 0)  atau cateris paribus. 

5. Variabel Empati/Emphaty (X5) 

Koefisien variabel Empati/Emphaty (X5)sebesar 0,127, tanda positif 

menunjukkan bahwa variabel Empati/Emphaty (X5) dan Kepuasan Nasabah 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Empati/Emphaty (X5) 

akan mempengaruhi peningkatan Kepuasan Nasabah, dengan asumsi variabel 

yang lain tetap (X1, X2, X3 dan X4 = 0)  atau cateris paribus. 

4.5.3.  Pengujian Hipotesis Pertama 

  Pengujian hipotesis ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Berdasarkan hasil 
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penelitian terdahulu yang dilakukan Titi Sundari (2001), berjudul ”Pengaruh 

Kualitas Pelayanan (Service Quality) terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. 

Telkom Kancatel Pasuruan” dan Ira Triyatna (2007), berjudul “Pengaruh Kinerja 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

Cabang Tuban, digunakan lima variabel independent yaitu bukti 

langsung/tangible, keandalan/reliability, daya tanggap/responsiveness,  

jaminan/assurance dan empati/emphaty, yang akan mempengaruhi variabel 

dependent yaitu kepuasaan nasabah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa 

variabel-variabel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependent diuji secara simultan dan parsial.  

  Dalam hipotesis pertama penelitian ini, diduga bahwa kinerja pelayanan 

(service performance) pada seluruh variabel dimensi kualitas pelayanan yang 

terdiri dari variabel bukti langsung/tangible (X1), keandalan/reliability (X2), daya 

tanggap/responsiveness (X3), jaminan/assurance (X4), dan empati/emphaty (X5)  

secara serempak mempengaruhi kepuasan nasabah PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan. 

  Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.18 diatas, 

menunjukkan bahwa F hitung  sebesar 35,085 (Signifikansi F = 0,000). Jadi F hitung 

>F tabel  (35,085  > 2,958) atau Sig F < 5 % (0,000 <  0,05), dengan demikian Ha 

diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa secara serempak variabel X1, X2, X3, 

X4, X5 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

  Karena variabel independen (bebas) lebih dari satu maka dilihat dari nilai 

Adjusted R Square menunjukkan nilai besar 0,633 yang artinya bahwa variabel 
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kepuasan nasabah (Y) dipengaruhi sebaesar 63,3 % oleh kinerja pelayanan 

(service performance) pada variabel dimensi kualitas  pelayanan yang terdiri dari 

bukti langsung/tangible (X1), keandalan/reliability (X2), daya 

tanggap/responsiveness (X3), jaminan/assurance (X4), dan empati/emphaty (X5)   

sedangkan sisanya 63,3 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar lima variabel 

independen (bebas) yang diteliti. 

4.5.4. Pengujian Hipotesis Kedua 

 Pengujian hipotesis ini untuk mengetahui variabel independen (bebas) 

manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah PT. Bank 

Jatim Cabang Lamongan. 

 Dari hasil Uji t dari tabel 4.18 diatas menujukkan bahwa terdapat 5 variabel 

independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  variabel 

dependen (Y). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Variabel Bukti Langsung/Tangible (X1) 

Untuk variabel bukti langsung/tangible (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 

2,425. Nilai ini lebih besar dari t tabel (2,425 > 1,984) atau Sig t < 5 % (0,017 < 

0,05). Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

memperlihatkan bahwa bukti langsung/tangible (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Jatim Cabang Lamongan (Y). 

2. Variabel Keandalan/Reliability (X2)  

Untuk variabel keandalan/reliability (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 0,174. 

Nilai ini lebih besar dari t tabel (0,174 < 1,984) atau Sig t > 5 %(0,862 > 0,05). 
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Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha ditolak. Hal ini 

memperlihatkan bahwa keandalan/reliability (X2) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Jatim Cabang Lamongan (Y). 

Hal ini disebabkan adanya faktor lain yang tidak terduga sebelumnya. Hal 

yang menjadi penyebabnya adalah kondisi nyata kinerja pelayanan (service 

performance) yang dilakukan para karyawan tabungan PT. Bank Jatim 

Cabang Lamongan kepada nasabah pada saat transaksi menabung kurang 

maksimal. Ketidak signifikan variabel keandalan/reliability (X2)  sebesar 

0,862 >0,05 misalnya, terkadang para karyawan dalam memberikan sambutan 

yang ramah, baik dan sopan, layanan yang berkualitas, menepati janji pada 

nasabah yang sudah lama dikenal tetapi terkadang  malah melakukan sikap 

sebaliknya karena sesuatu hal, sehingga responden memberikan jawaban 

berdasarkan pengalaman yang dialami. 

3. Variabel Daya Tanggap/Responsiveness (X3)  

Untuk variabel daya tanggap/responsiveness (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 

4,057. Nilai ini lebih besar dari t tabel (4,057 > 1,984) atau Sig t > 5 % (0,000 < 

0,05). Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

memperlihatkan bahwa daya tanggap/responsiveness (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Jatim Cabang Lamongan (Y). 

4. Variabel Jaminan/Assurance (X4) 

Untuk variabel jaminan/assurance (X4) memiliki nilai t hitung sebesar 1,250. 

Nilai ini lebih besar dari t tabel  (1,250 < 1,984) atau Sig t > 5 % (0,214 > 0,05). 

Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha ditolak. Hal ini 
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memperlihatkan bahwa jaminan/assurance (X4) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan  nasabah PT. Bank Jatim Cabang Lamongan (Y). Hal ini 

disebabkan adanya faktor lain yang tidak terduga sebelumnya. Hal yang 

menjadi penyebabnya adalah kondisi nyata yang dirasakan oleh para nasabah 

tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan adalah sesuai dengan jawaban 

yang diberikan. Terkadang karyawan PT. Bank Cabang Lamongan kurang 

maksimal dalam melaksanakan variabel jaminan/assurance (X4) kepada para 

nasabah, sehingga responden dalam hal ini nasabah memberikan jawaban 

berdasarkan pengalaman yang dialami. Ketidak signifikan variabel 

jaminan/assurance (X4) sebesar 0,214 >0,05  misalnya, nasabah yang kecewa 

karena adanya unsur ketidakjujuran karyawan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan dalam memberikan informasi. 

5. Variabel Empati/Emphaty (X5) 

Untuk variabel empati/emphaty (X5) memiliki nilai t hitung sebesar 1,314. Nilai 

ini lebih besar dari t tabel (1,314 < 1,984) atau Sig t > 5 % (0,194 > 0,05). 

Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha ditolak. Hal ini 

memperlihatkan bahwa empati/emphaty (X5) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Jatim Cabang Lamongan (Y). Hal ini 

disebabkan adanya faktor lain yang tidak terduga sebelumnya. Hal yang 

menjadi penyebabnya adalah kondisi nyata yang dirasakan oleh para nasabah 

tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan adalah sesuai dengan jawaban 

yang diberikan. Terkadang kurang maksimal PT. Bank Cabang Lamongan 

dalam melaksanakan variabel empati/emphaty (X5) kepada para nasabah, 

sehingga responden dalam hal ini nasabah memberikan jawaban berdasarkan 
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pengalaman yang dialami. Ketidak signifikan variabel empati/emphaty 

sebesar 0,194 >0,05 adalah misalnya, karyawan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan mengalami masalah pribadi yang terbawa dalam pada saat bekerja 

sehingga pada saat beinteraksi dengan nasabah kurang maksimal (emosi, 

tidak ramah, acuk tak acuh) yang menyebabkan nasabah kecewa pada kinerja 

pelayanan (service performance) karena kurang adanya rasa empati/emphaty 

(X5) dari pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan.  

 Jadi kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengujian hipotesis diatas 

adalah kinerja pelayanan (service performance) pada variabel-variebel dimensi 

kualitas pelayanan yaitu bukti langsung/tangible (X1) dan daya 

tanggap/responsiveness (X3)  berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

nasabah tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan; sedangkan kinerja 

pelayanan (service performance) pada variabel-variabel dimensi kualitas 

pelayanan yaitu keandalan/reliability (X2),  jaminan/assurance (X4), dan 

empati/emphaty (X5) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah 

tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

 Untuk melihat apakah Daya tanggap/responsivenes (X3) mempunyai 

pengaruh yang dominan dibandingkan dengan variabel lainnya, dapat dilihat dari 

koefisien regresi standardized (Beta) variabel Daya tanggap/responsiveness  (X3) 

yang lebih besar dari seluruh variabel independen yang lainnya. 

 Dari koefisien regresi standardized(Beta) pada tabel 4.18 variabel daya 

tanggap/responsiveness (X3) berada di nomor satu dengan nilai Beta tertinggi 

sebesar 0,411. Sedangkan untuk nilai Beta di nomor kedua yaitu variabel bukti 
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langsung/tangible (X1) sebesar 0,222. Untuk nilai Beta di nomor ketiga yaitu 

variabel jaminan/assurance (X4)  sebesar 0,139. Untuk nilai Beta di nomor 

keempat yaitu variabel empati/emphaty (X5) sebesar 0,127 dan nilai Beta nomor 

yang terakhir adalah variabel keandalan/reliability (X2) yaitu sebesar 0,017. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ira Triyatna (2007), 

berjudul ”Pengaruh Kinerja Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Tuban”, didapatkan kesimpulan bahwa yang 

memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan nasabah adalah variabel daya 

tanggap (responsiveness). 

 Dengan melihat analis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang 

diduga bahwa variabel daya tanggap/responsiveness (X3) merupakan variabel 

yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan PT. Bank Jatim 

Cabang Lamongan dapat diterima karena dilihat dari nilai Beta tertinggi sebesar 

0,411.  

 

4.6.  Implikasi Hasil Penelitian 

 Dari pembahasan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kinerja 

pelayanan (service performance) yang diberikan sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah, maka strategi yang diterapkan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan terutama dalam bidang kinerja pelayanan (service performance) pada 

variabel-variabel dimensi kualitas layanan harus dapat dilaksanakan dengan baik. 

Adapun strategi yang dapat diterapkan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah : 
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1. Variabel Bukti Langsung/Tangible (X1) 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

bukti langsung (X1) merupakan variabel dominan kedua.Variabel yang terdiri 

dari Peralatan dan Teknologi (seperti komputer), Penataan desain baik interior 

dan eksterior PT. Bank Jatim Cabang Lamongan, penampilan dan kerapian 

karyawan, kebersihan dan kenyamanan fasilitas PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan harus diperbaiki dan ditingkatkan. Sehingga para nasabah merasa 

puas terhadap pelayanan yang diberikan dan akan tetap menjadi nasabah 

tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

2. Variabel Keandalan/Reliability (X2) 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

keandalan (X2) merupakan variabel tidak dominan pertama. Variabel yang 

terdiri dari sambutan yang baik dari karyawan, ketepatan janji karyawan PT. 

Bank Jatim Cabang Lamongan, kemudahan prosedur pelayanan, perlu adanya 

perbaikan serta perubahan sistem dalam hal layanan yang maksimal, 

berkualitas, dan penepatan janji kepada nasabah .Upaya yang dapat dilakukan 

pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan adalah dengan berusaha mamahami 

keinginan dan kebutuhan nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan 

kepada nasabah bahwa karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan mampu 

memberikan kinerja pelayanan (service performance) yang dibutuhkan 

nasabah dengan baik. 

3. Variabel Daya Tanggap/Responsiveness (X3) 

 Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

daya tanggap (X3) merupakan variabel dominan pertama, hal ini sesuai dengan 
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hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya.Variabel yang terdiri dari 

layanan yang diberikan kepada nasabah dilakukan dengan cepat dan tepat, 

kesediaan dan ketanggapan karyawan, kemudahan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan dihubungi lewat telepon, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 

Nasabah merasa puas kinerja pelayanan (service performance)  karyawan  PT. 

Bank Jatim Cabang Lamongan untuk membantu melayani nasabah 

bertransaksi sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

nasabah. 

4. Variabel Jaminan/Assurance (X4) 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

jaminan (X4) merupakan variabel tidak dominan kedua. Variabel ini terdiri 

dari nasabah merasa tidak nayaman dan aman dalam melakukan transaksi di 

PT. Bank Jatim Cabang Lamongan, ketidakjujuran  karyawan PT. Bank Jatim 

Lamongan, PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dapat dipercaya kurang 

maksimal menjamin keamanan bertransaksi menabung, karyawan sedikit 

memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem perbankan dan produk 

– produk PT. Bank Jatim Cabang Lamongan, sehingga kurang maksimal 

menjawab pertanyaan nasabah. Pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

harus mampu membangun keyakinan nasabah dengan cara memperlihatkan 

kinerja pelayanan (service performance) sumber daya manusia yang handal 

serta berwawasan luas, dimana hal ini dapat memperkuat image kualitas dan 

perbaikan kuatitas PT. Bank Jatim Cabang Lamongan, sehingga dengan 

kinerja pelayanan (service performance) yang diberikan nasabah percaya dan 

dapat menjadi nasabah tetap dalam jangka panjang. 
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5. Variabel Empati/Emphaty (X5) 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

jaminan (X5) merupakan variabel tidak dominan terkecil. Permasalahannya, 

variabel ini terdiri dari karayawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan tidak 

selalu memberikan perhatian kepada nasabah karena faktor psikologis 

karyawan (marah,emosi), karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

terkadang tidak bersikap ramah dan sopan terhadap nasabah yang mempunyai 

konflik dengan karyawan/ faktor ikatan (teman, nasabah yang loyal,dan 

keluarga), karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan terkadang kurang 

maksimal menjalin hubungan dengan nasabah karena adanya faktor emosional, 

faktor kebijakan bank Jatim Cabang Lamongan. memberikan perhatian kepada 

nasabah (menangani masalah nasabah), keramahan dan kesopanan karayawan, 

kemampuan bank dalam memberikan interaktif dengan nasabah, perlu 

mendapat perhatian lebih dan ditingkatkan lagi. Misalnya nasabah datang 

disambut dengan senyum keramahan dan diberikan pelayanan semaksimal 

mungkin. Dengan demikian pihak dapat membangun posisinya dan 

mempertahankan citranya sebagai bank yang memahami kebutuhan individual 

nasabah dengan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen PT. Bank Jatim Cabang Lamongan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan  pengujian hipotesis yaitu analisis Uji F yang dilakukan terhadap 

kinerja pelayanan (service performance) pada variabel dimensi kualitas 

pelayanan jasa yang meliputi dari bukti langsung/tangible (X1), 

keandalan/reliability (X2), daya tanggap/responsiveness (X3), 

jaminan/assurance (X4), dan empati/emphaty (X5) berpengaruh secara 

simultan atau bersama-sama terhadap perubahan dependen (Y) yaitu  kepuasan 

nasabah tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan  

2. Berdasarkan  hasil pengujian hipotesis yaitu analisis Uji t diperoleh hasil 

signifikansi t  pada variabel bukti langsung/tangible (X1) dan daya 

tanggap/responsiveness (X3), mempunyai pengaruh signifikan secara parsial. 

Sedangkan pada variabel keandalan/reliability (X2), jaminan/assurance (X4), 

dan empati/emphaty (X5)  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan/secara 

parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan.  
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3. Berdasarkan analisis regresi linier berganda  didapat variabel daya 

tanggap/responsiveness (X3) mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kepuasan nasabah. 

4. Kinerja Pelayanan (service performance) yang diberikan oleh PT. Bank Jatim 

Cabang secara keseluruhan dapat dikatakan belum memuaskan nasabahnya 

dan diupayakan untuk dapat melaksanakan perbaikan dalam baik sumber daya 

manusia maupun sarana dan prasarana(SDA)nya demi kelangsungan PT. Bank 

Jatim Cabang Lamongan. 

 

5.2. Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti berkenaan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. PT. Bank Jatim Cabang Lamongan harus memperhatikan item-item kinerja 

pelayanan (service performance) dari variabel dimensi kualitas pelayanan jasa 

khususnya yang terdapat pada  variabel keandalan/reliability, variabel 

jaminan/assurance, dan empati/emphaty sering menjadi keluhan nasabah 

tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. Dengan adanya hal tersebut 

maka pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan hendaknya dapat 

meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung agar dapat memberikan 

pelayanan yang optimal sehingga pada akhirnya  dapat menciptakan kepuasan 

nasabah tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

2. PT. Bank Jatim Cabang Lamongan hendaknya dapat lebih memahami faktor 

apa saja yang mempengaruhi kepuasan nasabah PT. Bank Jatim Cabang 
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Lamongan. Karena untuk menciptakan kepuasan nasabah sangat diperlukan 

kualitas pelayanan khususnya kinerja pelayanan (service performance) 

berkualitas dan  yang baik sesuai dengan harapan nasabah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna maka 

untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama hendaknya 

perlu memperhatikan faktor-faktor lain dan kajian empiris yang lebih variatif 

sehingga mendukung penemuan faktor yang berbeda dan lebihakurat.
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

 

    DEPARTEMEN PENDIDIKAN INDONESIA  

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Jl. Mayjen Haryono 165 Malang 

Telp. (0341) 551611 s/d 551614 Pesawat 152-153 

 

KUISIONER 

Penelitian Skripsi Tentang : 

Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) 

Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan 

Pada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdr (i) tentang Pengaruh Service 
Performance (Kinerja Pelayanan) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan PT. Bank Jatim Cabang 
Lamongan. 

 Hasil dari penelitian ini hanya diperuntukkan bagi keperluan ilmiah yang merupakan 
tugas akhir mahasiswa Strata 1 (S1) Universitas Brawijaya Malang. Oleh karena itu jawaban 
Sdr/Sdr (i) berikan merupakan bantuan yang berharga bagi penelitian kami. Untuk bantuan 
tersebut sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. 

 Dalam survey ini tidak ada jawaban benar atau salah. 

Tujuan : Untuk mengetahui kepuasan nasabah atas service performance (kinerja  
 pelayanan) yang diberikan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan berdasarkan  lima 
dimensi kualitas jasa (Tangible, Reliability, Responsibility,  Assurance, Emphaty). 

Sasaran : Nasabah Tabungan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

                                                                                  Peneliti 

 

                                                                       (Cicik Nur Hamidah) 

                                              Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

NO RESPONDEN: …… 



 

 

Mohon diisi secara benar hal-hal dibawah ini : 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama               : 

2. Alamat             : 

3. Jenis Kelamin  :            Laki-laki                          Perempuan 

4. Usia                  :           16-25 Th                           26-35Th              > 55 Th 

                                      36-45 Th                          46-55 Th 

5. Pendidikan 

       Terakhir           :            SD                                    SMP                   SMU 

                                            Diploma/Akademi            S1                       S2 

6. Pekerjaan         : SD    Wiraswasta                        Karyawan Swasta 

                                   PNS                                     Pelajar/Mahasiswa 

                                   Pensiunan 

7. Dalam 1 bulan, berapa kali anda melakukan transaksi di PT. Bank Jatim 

Cabang Lamongan : 

                                   1 kali                                  2 kali                     > 2 kali          

8. Penghasilan anda selama 1 bulan : 

         < Rp. 500.000,00 

          Rp. 500.000,00    –  Rp. 1.000.000,00 

          Rp. 1.000.000,00 –  Rp. 1.500.000,00 

    > Rp. 1.500.000,00                    

 

 



 

 

 Mohon untuk member jawaban yang sesuai dengan memberi tanda silang (X) pada kotak 

yang tersedia mengenai Seberapa Setuju pernyataan berikut mengenai kualitas pelayanan PT. 

Bank Jatim Cabang Lamongan. Alternatif jawabannya adalah : 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak setuju Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju 

 

Variabel Independent (X) 

   

NO. ITEM 1 2 3 4 5 

 Bukti Langsung/Tangible (X1)      

1. Pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan menggunakan peralatan 

dan teknologi yang memadai didalam memberikan pelayanan 

kepada nasabah.  

     

2. Penataan desain dalam dan luar kantor PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan dilakukan secara baik dan rapi untuk kenyamanan 

dalam melayani nasabah. 

     

3. Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan telah berpenampilan 

rapi, sopan, serta menarik dalam berpakaian pada saat bekerja 

     

4 Pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan telah berusaha menjaga 

kebersihan kantor dan fasilitas yang disediakan telah membuat 

nasabah nyaman dalam bertransaksi 

     

 Keandalan/Reliability (X2)      

 Pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu memberikan 

sambutan yang ramah, baik, dan sopan-santun pada saat nasabah 

     



 

 

bertransaksi. 

 Pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan telah memberikan 

kemudahan prosedur pelayanan secara berkualitas kepada nasabah 

dengan informasi yang lengkap. 

     

 Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu menepati janji 

yang telah disepakati dengan nasabah 

     

 Daya Tanggap/Responsibility (X3)      

 Pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan telah mampu 

memberikan pelayanan berkulaitas secara cepat dan tepat sesuai 

kebutuhan nasabah. 

     

 Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu siap dan 

bersedia membantu masalah yang dihadapi nasabah.  

     

 Pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu mudah dihubungi 

melalui telepon oleh nasabah yang komplain serta nasabah yang 

menginginkan suatu informasi secara lengkap dan jelas. 

     

 Jaminan/Assurance (X4)      

 Pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dapat membuat nasabah 

merasa aman dan nyaman pada saat dalam melakukan bertransaksi. 

     

 Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu bersikap jujur 

kepada nasabah. 

     

 Pihak PT. Bank Jatim Cabang Lamongan dapat dipercaya untuk 

mengelola keuangan nasabah, sehingga nasabah merasa aman 

menyimpan uangnya di PT. Bank Jatim Cabang Lamongan. 

     



 

 

 Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai sistem perbankan dan 

produk-produk PT. Bank Jatim, sehingga dapat menjawab 

pertanyaan nasabah. 

     

 Empati/Emphaty (X5)      

 Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu memberikan 

perhatian atas kebutuhan dan keinginan nasabah. 

     

 Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu bersikap 

ramah dan sopan terhadap nasabah. 

     

 Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selalu menjalin 

hubungan dengan nasabah secara baik dan terus-menerus. 

     

 

Variabel Dependen (Y) 

   

NO. ITEM 1 2 3 4 5 

1. Selama saya menabung di PT. Bank Jatim Cabang Lamongan, 

saya merasa puas atas pelayanan yang diberikan. 

     

2. Saya akan merekomendasikan PT. Bank Jatim Cabang Lamongan 

keada orang lain agar menabung di PT. Bank Jatim Cabang 

Lamongan. 

     

3. Saya mempunyai keinginan untuk tidak berpindah ke bank lain.       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

 

DATA TABULASI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 2 DATA TABULASI 

 

NO X1 Bukti Langsung X2 Keandalan X3 Daya Tanggap 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 X1 x2.1 x2.2 x2.3 X2 x3.1 x3.2 x3.3 X3 

1 4 5 5 5 19 4 5 5 14 5 5 4 14 

2 2 2 4 3 11 2 3 4 9 3 3 3 9 

3 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

4 4 4 5 4 17 4 5 4 13 4 3 4 11 

5 5 5 5 5 20 5 5 4 14 5 5 5 15 

6 4 4 4 4 16 3 4 4 11 5 4 4 13 

7 5 4 4 4 17 4 4 3 11 4 4 5 13 

8 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

9 4 5 5 5 19 5 4 4 13 5 4 4 13 

10 4 2 4 4 14 4 4 4 12 2 4 3 9 

11 4 4 4 4 16 4 5 5 14 4 4 4 12 

12 4 2 3 3 12 2 2 3 7 4 4 3 11 

13 1 1 1 1 4 4 4 4 12 3 3 3 9 

14 5 5 5 4 19 4 5 5 14 5 4 4 13 

15 4 4 4 4 16 4 3 4 11 4 4 4 12 

16 5 4 5 5 19 4 5 4 13 5 4 5 14 

17 3 5 4 5 17 4 5 4 13 4 5 4 13 

18 3 4 4 4 15 4 3 4 11 4 4 4 12 

19 3 3 3 3 12 2 3 4 9 3 4 3 10 

20 4 3 4 4 15 4 4 3 11 3 4 4 11 

21 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 3 11 

22 4 5 4 5 18 4 4 4 12 4 4 4 12 

23 4 4 4 5 17 5 4 4 13 4 5 4 13 

24 4 4 4 4 16 3 4 3 10 3 4 4 11 

25 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

26 4 4 4 5 17 4 4 4 12 4 4 4 12 

27 5 4 4 5 18 5 4 4 13 4 2 3 9 



 

 

28 5 5 5 4 19 4 5 5 14 4 4 5 13 

29 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 

30 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

31 5 5 4 4 18 3 4 4 11 4 4 4 12 

32 5 4 4 4 17 4 4 4 12 4 4 4 12 

33 5 3 4 4 16 4 4 3 11 4 4 4 12 

34 5 4 4 4 17 4 4 4 12 5 4 4 13 

35 3 4 4 4 15 3 4 4 11 3 4 3 10 

36 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

37 2 4 3 4 13 5 3 5 13 5 5 4 14 

38 5 4 5 5 19 4 4 4 12 4 4 4 12 

39 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 3 11 

40 5 3 3 3 14 3 3 3 9 3 3 3 9 

41 3 5 5 5 18 4 5 4 13 5 4 4 13 

42 1 3 4 4 12 4 3 2 9 4 4 2 10 

43 4 2 5 5 16 5 5 5 15 2 5 2 9 

44 4 4 2 4 14 4 4 4 12 4 4 4 12 

45 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 

46 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 

47 3 4 4 4 15 3 4 3 10 4 4 4 12 

48 4 4 5 4 17 3 4 3 10 3 3 4 10 

49 4 3 3 4 14 4 4 4 12 5 4 5 14 

50 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 3 4 11 

51 4 3 4 4 15 3 4 4 11 4 4 4 12 

52 5 4 5 5 19 4 4 4 12 4 5 4 13 

53 5 4 5 4 18 5 4 4 13 5 5 4 14 

54 5 5 4 3 17 5 4 5 14 5 5 5 15 

55 4 4 4 4 16 5 5 5 15 4 5 5 14 

56 4 5 5 4 18 5 4 5 14 5 4 5 14 

57 4 3 4 4 15 4 5 5 14 5 4 5 14 

58 5 4 4 4 17 5 4 4 13 4 5 4 13 



 

 

59 4 5 5 2 16 4 3 4 11 5 1 4 10 

60 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

61 5 4 4 4 17 4 4 4 12 4 4 4 12 

62 5 4 4 5 18 4 4 4 12 5 5 5 15 

63 2 5 5 5 17 5 5 5 15 5 5 4 14 

64 5 5 5 4 19 5 5 5 15 5 5 5 15 

65 5 4 3 5 17 4 3 4 11 5 4 5 14 

66 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 4 14 

67 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

68 5 4 5 5 19 5 5 4 14 4 4 5 13 

69 5 5 5 5 20 4 5 5 14 5 5 5 15 

70 4 4 4 4 16 4 4 3 11 3 3 4 10 

71 4 5 5 5 19 5 5 5 15 5 4 4 13 

72 5 4 4 5 18 4 4 4 12 4 5 4 13 

73 4 4 4 4 16 5 4 4 13 4 4 4 12 

74 5 4 5 5 19 5 5 5 15 4 4 4 12 

75 4 5 4 5 18 4 4 4 12 5 5 4 14 

76 5 4 5 5 19 5 5 5 15 5 4 5 14 

77 4 4 4 5 17 5 4 2 11 4 4 4 12 

78 4 4 2 4 14 2 4 3 9 4 2 2 8 

79 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 3 5 13 

80 5 5 5 4 19 5 4 4 13 4 4 5 13 

81 4 4 4 5 17 5 4 5 14 4 5 4 13 

82 4 5 5 5 19 5 5 5 15 4 4 5 13 

83 4 5 5 4 18 4 5 4 13 4 4 4 12 

84 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 

85 4 4 5 4 17 4 5 3 12 3 4 4 11 

86 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 

87 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 

88 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

89 1 4 1 4 10 1 1 4 6 4 1 1 6 



 

 

90 4 4 4 4 16 4 4 3 11 3 3 3 9 

91 5 5 5 5 20 5 4 4 13 4 4 4 12 

92 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 3 11 

93 4 5 4 5 18 4 4 3 11 4 5 4 13 

94 4 4 4 4 16 4 4 1 9 4 4 4 12 

95 3 4 4 5 16 5 4 4 13 3 4 3 10 

96 4 5 5 4 18 4 4 4 12 5 4 4 13 

97 4 5 4 4 17 4 4 5 13 5 5 4 14 

98 4 5 5 4 18 5 5 4 14 4 4 5 13 

99 5 5 2 2 14 2 2 2 6 2 2 3 7 

100 4 5 5 4 18 4 4 4 12 5 5 5 15 

 

X4 Jaminan X5 Empati Y Kepuasan Nasabah 

x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 X4 x5.1 x5.2 x5.3 X5 y1 y2 y3 Y 

5 5 5 5 20 4 5 4 13 5 4 5 14 

3 3 3 3 12 3 2 3 8 3 3 3 9 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

4 4 4 3 15 4 4 4 12 4 3 5 12 

5 5 5 5 20 5 5 5 15 4 4 4 12 

3 4 4 4 15 4 4 3 11 5 3 3 11 

4 4 3 4 15 4 4 3 11 4 3 3 10 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 3 11 

4 4 5 4 17 4 4 5 13 5 4 2 11 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 2 3 2 7 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

2 3 4 2 11 4 2 3 9 3 3 2 8 

1 4 4 4 13 4 4 3 11 1 4 2 7 

5 4 4 5 18 3 4 3 10 4 3 3 10 

4 4 4 3 15 3 4 3 10 4 3 3 10 

4 4 4 4 16 4 5 5 14 4 4 4 12 

3 5 3 4 15 5 4 3 12 5 5 5 15 



 

 

4 3 4 4 15 4 4 4 12 3 3 3 9 

4 3 3 3 13 3 3 3 9 3 3 4 10 

4 4 4 4 16 3 4 4 11 4 3 3 10 

3 3 4 3 13 3 4 3 10 3 3 3 9 

3 4 4 4 15 4 4 3 11 4 4 4 12 

5 5 4 4 18 4 4 5 13 4 5 4 13 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 3 4 11 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

4 4 4 4 16 4 5 3 12 5 4 3 12 

5 4 5 4 18 4 4 4 12 5 4 4 13 

5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 4 5 14 

3 3 4 3 13 3 4 4 11 4 3 4 11 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

5 4 4 4 17 4 4 4 12 4 4 4 12 

3 4 4 3 14 3 3 4 10 4 4 4 12 

5 4 5 4 18 4 4 4 12 5 4 4 13 

4 4 4 4 16 4 3 3 10 3 3 3 9 

4 3 3 4 14 4 4 4 12 3 3 3 9 

5 5 4 5 19 5 4 4 13 5 4 3 12 

5 4 4 4 17 5 5 4 14 4 5 3 12 

4 4 4 3 15 3 4 3 10 3 3 3 9 

3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 

5 5 4 5 19 4 4 5 13 5 4 5 14 

4 3 3 3 13 3 4 3 10 2 2 3 7 

5 4 4 4 17 4 5 2 11 4 3 3 10 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 3 4 11 

3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 

5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 

4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 5 5 14 

4 5 4 4 17 4 3 3 10 3 3 3 9 



 

 

5 3 5 4 17 4 5 5 14 5 4 3 12 

4 4 4 4 16 4 4 3 11 4 3 4 11 

4 4 4 4 16 4 4 3 11 4 3 4 11 

4 4 4 4 16 4 5 4 13 5 4 3 12 

5 5 5 5 20 3 5 4 12 4 5 5 14 

5 5 5 5 20 4 4 4 12 4 4 4 12 

5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 4 3 12 

4 4 4 5 17 5 5 5 15 5 3 4 12 

5 5 4 4 18 4 4 4 12 4 4 5 13 

5 4 5 4 18 4 4 4 12 4 4 4 12 

5 2 4 5 16 2 4 3 9 5 4 2 11 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

4 5 4 4 17 4 5 4 13 5 4 4 13 

5 4 5 4 18 4 5 4 13 4 5 3 12 

5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 2 4 11 

5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 

3 4 5 4 16 4 3 3 10 4 4 4 12 

5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

5 5 5 5 20 4 5 5 14 4 4 4 12 

5 5 5 4 19 4 5 5 14 5 5 4 14 

4 3 4 4 15 3 4 4 11 3 3 3 9 

5 5 5 5 20 4 4 4 12 4 4 4 12 

5 4 5 5 19 5 4 4 13 4 4 4 12 

4 5 5 5 19 5 5 5 15 5 5 4 14 

4 3 4 4 15 3 3 3 9 4 3 3 10 

5 4 5 4 18 4 4 5 13 5 5 4 14 

5 4 5 4 18 3 3 3 9 4 5 5 14 

4 3 5 5 17 2 5 4 11 4 4 4 12 

4 3 4 3 14 3 2 2 7 3 2 2 7 

5 5 5 5 20 4 5 4 13 5 3 4 12 



 

 

5 5 5 5 20 5 4 4 13 3 4 4 11 

5 5 5 4 19 5 4 5 14 5 5 5 15 

4 4 4 4 16 4 5 5 14 4 3 4 11 

5 4 5 4 18 4 4 4 12 4 4 4 12 

5 5 5 5 20 5 5 5 15 4 4 4 12 

4 3 4 4 15 4 4 3 11 4 4 4 12 

5 5 5 5 20 4 5 5 14 5 4 5 14 

5 5 5 4 19 4 5 5 14 5 4 5 14 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

1 4 4 1 10 1 4 4 9 1 2 1 4 

4 4 4 3 15 4 4 4 12 4 3 4 11 

5 5 5 5 20 4 5 5 14 4 5 4 13 

4 4 4 4 16 3 4 3 10 4 4 3 11 

5 5 3 4 17 5 4 5 14 4 4 4 12 

4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 

5 4 4 4 17 4 4 5 13 4 3 3 10 

5 4 5 4 18 4 4 5 13 4 4 4 12 

5 5 5 5 20 4 4 4 12 4 4 4 12 

5 4 5 5 19 4 4 5 13 4 5 4 13 

4 4 4 4 16 4 2 2 8 2 4 2 8 

5 4 4 4 17 4 5 5 14 4 4 5 13 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 

DISTRIBUSI FREKUENSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

Frequency Table 
DISTRIBUSI FREKUENSI 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 
Valid   Laki-laki 
           Perempuan 
           Total 
        

52 
48 
100 

52,0 
48,0 
100,0 

52,0 
48,0 
100,0 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Valid   16-25  Th 
           26-35 Th 
           36-45 Th 
           46-55 Th 
             >55  Th 
           Total 
        

31 
10 
33 
17 
9 
100 

31,0 
10,0 
33,0 
17,0 
9,0 
100,0 

32,0 
10,0 
32,0 
17,0 
9,0 
100,0 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Valid   SD 
           SMP 
           SMU 
           Diploma/Akademi 
           S1 
           S2 
           Total 
        

1 
2 
38 
11 
42 
6 
100 

1,0 
 2,0 
38,0 
 11,0 
 42,0 
 6,0 
100,0 

1,0 
 2,0 
38,0 
 11,0 
 42,0 
 6,0 
100,0 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Valid   Wiraswasta 
           PNS 
           Pensiunan 
           Karyawan Swasta 
           Pelajar/Mahasiswa 
           Total 
        

17 
33 
6 
20 
24 
100 

17,0 
33,0 
6,0 
20,0 
24,0 
100,0 

17,0 
33,0 
6,0 
20,0 
24,0 
100,0 

 

 

 

 



 

 

Lama Menjadi Nasabah 

 Frequency Percent Valid Percent 
Valid   6 bulan- 5 tahun 
           >5 tahun 
           Total 
        

40 
60 
100 
 

40,0 
60,0 
100,0 
 

40,0 
60,0 
100,0 
 

 

Banyaknya Transaksi 

 Frequency Percent Valid Percent 
Valid      1 kali 
              2 kali 
            >2 kali 
               Total 
        

53 
25 
22 
100 

53,0 
25,0 
22,0 
100,0 

53,0 
25,0 
22,0 
100,0 

 

Penghasilan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Valid      <500.000 
              500.000 - 1.000.000 
              1.000.000 - 1.500.000 
               >1.500.000 
               Total 
        

32 
16 
15 
37 
100 

32,0 
16,0 
15,0 
37,0 
100,0 

32,0 
16,0 
15,0 
37,0 
100,0 

 

 Statistics 
 

  
x1.1 Peralatan 
dan teknologi 

x1.2 Penataan 
desain 

x1.3 
Penampilan 
dan kerapian 

x1.4 
Kebersihan 

dan 
kenyamanan 

Bukti 
Langsung/Tang

ible 
N Valid 100 100 100 100 100
  Missing 0 0 0 0 0

 
 

                                                      x1.1 Peralatan dan teknologi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.00 3 3.0 3.0 3.0 
2.00 3 3.0 3.0 6.0 
3.00 8 8.0 8.0 14.0 
4.00 51 51.0 51.0 65.0 
5.00 35 35.0 35.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
 
 
 
  
 



 

 

                                                                    x1.2 Penataan desain 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.00 1 1.0 1.0 1.0 
2.00 4 4.0 4.0 5.0 
3.00 9 9.0 9.0 14.0 
4.00 52 52.0 52.0 66.0 
5.00 34 34.0 34.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
                                            x1.3 Penampilan dan kerapian 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 2 2.0 2.0 2.0
  2.00 3 3.0 3.0 5.0
  3.00 7 7.0 7.0 12.0
  4.00 51 51.0 51.0 63.0
  5.00 37 37.0 37.0 100.0
  Total 100 100.0 100.0  

 
                                                x1.4 Kebersihan dan kenyamanan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.00 1 1.0 1.0 1.0 
2.00 2 2.0 2.0 3.0 
3.00 6 6.0 6.0 9.0 
4.00 55 55.0 55.0 64.0 
5.00 36 36.0 36.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
                                                           Bukti Langsung/Tangible 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
4.00 1 1.0 1.0 1.0 
10.00 1 1.0 1.0 2.0 
11.00 1 1.0 1.0 3.0 
12.00 4 4.0 4.0 7.0 
13.00 1 1.0 1.0 8.0 
14.00 6 6.0 6.0 14.0 
15.00 6 6.0 6.0 20.0 
16.00 25 25.0 25.0 45.0 
17.00 17 17.0 17.0 62.0 
18.00 14 14.0 14.0 76.0 
19.00 14 14.0 14.0 90.0 
20.00 10 10.0 10.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 



 

 

 Statistics 
 

  

x2.1 
Sambutan 
yang baik 

x2.2 
Kemudahan 

prosedur 
pelayanan 

x2.3 Ketepatan 
janji karyawan Keandalan/Reliability 

N Valid 100 100 100 100 
  Missing 0 0 0 0 

 
                   x2.1 Sambutan yang baik 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 
  2.00 5 5.0 5.0 6.0 
  3.00 9 9.0 9.0 15.0 
  4.00 53 53.0 53.0 68.0 
  5.00 32 32.0 32.0 100.0 
  Total 100 100.0 100.0   

 
            x2.2 Kemudahan prosedur pelayanan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 
  2.00 2 2.0 2.0 3.0 
  3.00 10 10.0 10.0 13.0 
  4.00 57 57.0 57.0 70.0 
  5.00 30 30.0 30.0 100.0 
  Total 100 100.0 100.0   

 
 

x2.3 Ketepatan janji karyawan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 
  2.00 3 3.0 3.0 4.0 
  3.00 14 14.0 14.0 18.0 
  4.00 56 56.0 56.0 74.0 
  5.00 26 26.0 26.0 100.0 
  Total 100 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Keandalan/Reliability 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
6.00 2 2.0 2.0 2.0 
7.00 1 1.0 1.0 3.0 
9.00 7 7.0 7.0 10.0 
10.00 3 3.0 3.0 13.0 
11.00 15 15.0 15.0 28.0 
12.00 29 29.0 29.0 57.0 
13.00 16 16.0 16.0 73.0 
14.00 12 12.0 12.0 85.0 
15.00 15 15.0 15.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
 Statistics 
 

  

x3.1 Layanan 
yang cepat dan 

tepat 

x3.2 Kesediaan 
dan 

ketanggapan 

x3.3 
Kemudahan 
komunikasi 

Daya 
Tanggap/Responsiveness 

N Valid 100 100 100 100
  Missing 0 0 0 0

 
         x3.1 Layanan yang cepat dan tepat 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2.00 3 3.0 3.0 3.0 
3.00 13 13.0 13.0 16.0 
4.00 51 51.0 51.0 67.0 
5.00 33 33.0 33.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
           x3.2 Kesediaan dan ketanggapan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.00 2 2.0 2.0 2.0 
2.00 3 3.0 3.0 5.0 
3.00 10 10.0 10.0 15.0 
4.00 58 58.0 58.0 73.0 
5.00 27 27.0 27.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           x3.3 Kemudahan komunikasi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.00 1 1.0 1.0 1.0 
2.00 3 3.0 3.0 4.0 
3.00 15 15.0 15.0 19.0 
4.00 56 56.0 56.0 75.0 
5.00 25 25.0 25.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
            Daya Tanggap/Responsiveness 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
6.00 1 1.0 1.0 1.0 
7.00 1 1.0 1.0 2.0 
8.00 1 1.0 1.0 3.0 
9.00 8 8.0 8.0 11.0 
10.00 7 7.0 7.0 18.0 
11.00 9 9.0 9.0 27.0 
12.00 27 27.0 27.0 54.0 
13.00 21 21.0 21.0 75.0 
14.00 14 14.0 14.0 89.0 
15.00 11 11.0 11.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
 
 Statistics 
 

  
x4.1 

Kepercayaan 
x4.2 Kejujuran 

karyawan 

x4.3 
Keamanan 
transaksi 

x4.4 
Pengretahuan 

memadai 
Jaminan/Ansur

ance 
Valid 100 100 100 100 100N 
Missing 0 0 0 0 0

 
                                      x4.1 Kepercayaan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.00 2 2.0 2.0 2.0 
2.00 1 1.0 1.0 3.0 
3.00 10 10.0 10.0 13.0 
4.00 43 43.0 43.0 56.0 
5.00 44 44.0 44.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                               x4.2 Kejujuran karyawan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2.00 1 1.0 1.0 1.0 
3.00 17 17.0 17.0 18.0 
4.00 52 52.0 52.0 70.0 
5.00 30 30.0 30.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
                                               x4.3 Keamanan transaksi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3.00 9 9.0 9.0 9.0 
4.00 55 55.0 55.0 64.0 
5.00 36 36.0 36.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
                                               x4.4 Pengretahuan memadai 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.00 1 1.0 1.0 1.0 
2.00 1 1.0 1.0 2.0 
3.00 13 13.0 13.0 15.0 
4.00 58 58.0 58.0 73.0 
5.00 27 27.0 27.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
                                           Jaminan/Ansurance 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
10.00 1 1.0 1.0 1.0 
11.00 1 1.0 1.0 2.0 
12.00 3 3.0 3.0 5.0 
13.00 5 5.0 5.0 10.0 
14.00 3 3.0 3.0 13.0 
15.00 13 13.0 13.0 26.0 
16.00 25 25.0 25.0 51.0 
17.00 12 12.0 12.0 63.0 
18.00 11 11.0 11.0 74.0 
19.00 8 8.0 8.0 82.0 
20.00 18 18.0 18.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 



 

 

 Statistics 
 

  

x5.1 
Penanganan 

masalah 

x5.2 
Keramahan 

dan 
kesopanan 

x5.3 
Hubungan 
interaktif Empati/Emphaty 

N Valid 100 100 100 100 
  Missing 0 0 0 0 

 
                                  x5.1 Penanganan masalah 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.00 1 1.0 1.0 1.0 
2.00 2 2.0 2.0 3.0 
3.00 18 18.0 18.0 21.0 
4.00 62 62.0 62.0 83.0 
5.00 17 17.0 17.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
                                   x5.2 Keramahan dan kesopanan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2.00 4 4.0 4.0 4.0 
3.00 9 9.0 9.0 13.0 
4.00 58 58.0 58.0 71.0 
5.00 29 29.0 29.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
                                          x5.3 Hubungan interaktif 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2.00 3 3.0 3.0 3.0 
3.00 26 26.0 26.0 29.0 
4.00 43 43.0 43.0 72.0 
5.00 28 28.0 28.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                Empati/Emphaty 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
7.00 1 1.0 1.0 1.0 
8.00 2 2.0 2.0 3.0 
9.00 8 8.0 8.0 11.0 
10.00 10 10.0 10.0 21.0 
11.00 12 12.0 12.0 33.0 
12.00 30 30.0 30.0 63.0 
13.00 15 15.0 15.0 78.0 
14.00 12 12.0 12.0 90.0 
15.00 10 10.0 10.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
 Statistics 
 

  
y1 Kepuasan 

layanan 
y2 

Rekomendasi 
y3 

Kemantapan Kepuasan Nasabah 
N Valid 100 100 100 100 
  Missing 0 0 0 0 

 
                             y1 Kepuasan layanan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.00 2 2.0 2.0 2.0 
2.00 3 3.0 3.0 5.0 
3.00 14 14.0 14.0 19.0 
4.00 54 54.0 54.0 73.0 
5.00 27 27.0 27.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
                          y2 Rekomendasi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2.00 4 4.0 4.0 4.0 
3.00 31 31.0 31.0 35.0 
4.00 49 49.0 49.0 84.0 
5.00 16 16.0 16.0 100.0 

Valid 

Total 100 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

y3 Kemantapan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 
  2.00 7 7.0 7.0 8.0 
  3.00 28 28.0 28.0 36.0 
  4.00 48 48.0 48.0 84.0 
  5.00 16 16.0 16.0 100.0 
  Total 100 100.0 100.0   

 
Kepuasan Nasabah 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 4.00 1 1.0 1.0 1.0 
  7.00 4 4.0 4.0 5.0 
  8.00 2 2.0 2.0 7.0 
  9.00 10 10.0 10.0 17.0 
  10.00 8 8.0 8.0 25.0 
  11.00 14 14.0 14.0 39.0 
  12.00 37 37.0 37.0 76.0 
  13.00 8 8.0 8.0 84.0 
  14.00 11 11.0 11.0 95.0 
  15.00 5 5.0 5.0 100.0 
  Total 100 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS INSTRUMEN 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 4 
HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN 

Correlations 

 Correlations 
 

  

x1.1 
Peralatan 

dan 
teknologi 

x1.2 
Penataan 

desain 

x1.3 
Penampilan 
dan kerapian 

x1.4 
Kebersihan 

dan 
kenyamanan 

Bukti 
Langsung/
Tangible 

Pearson 
Correlation 1 .375(**) .448(**) .323(**) .728(**)

Sig. (2-tailed) 
 .000 .000 .001 .000

x1.1 Peralatan 
dan teknologi 

N 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .375(**) 1 .504(**) .433(**) .758(**)

Sig. (2-tailed) 
.000  .000 .000 .000

x1.2 Penataan 
desain 

N 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .448(**) .504(**) 1 .533(**) .820(**)

Sig. (2-tailed) 
.000 .000  .000 .000

x1.3 
Penampilan 
dan kerapian 

N 
100 100 100 100 100

Pearson 
Correlation .323(**) .433(**) .533(**) 1 .731(**)

Sig. (2-tailed) 
.001 .000 .000   .000

x1.4 
Kebersihan 
dan 
kenyamanan 

N 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .728(**) .758(**) .820(**) .731(**) 1

Sig. (2-tailed) 
.000 .000 .000 .000  

Bukti 
Langsung/Tan
gible 

N 100 100 100 100 100
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Correlations 
 Correlations 
 

  

x2.1 
Sambutan 
yang baik 

x2.2 
Kemudahan 

prosedur 
pelayanan 

x2.3 
Ketepatan 

janji karyawan 
Keandalan/
Reliability 

Pearson 
Correlation 1 .626(**) .458(**) .849(**)

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000

x2.1 Sambutan yang baik 

N 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .626(**) 1 .493(**) .847(**)

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000

x2.2 Kemudahan prosedur 
pelayanan 

N 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .458(**) .493(**) 1 .784(**)

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000

x2.3 Ketepatan janji 
karyawan 

N 
100 100 100 100

Pearson 
Correlation .849(**) .847(**) .784(**) 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

Keandalan/Reliability 

N 100 100 100 100
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Correlations 
 Correlations 
 

  

x3.1 
Layanan 

yang cepat 
dan tepat 

x3.2 
Kesediaan 

dan 
ketanggapan 

x3.3 
Kemudahan 
komunikasi 

Daya 
Tanggap/R
esponsive

ness 
Pearson 
Correlation 1 .365(**) .579(**) .792(**)

Sig. (2-
tailed)  .000 .000 .000

x3.1 Layanan yang 
cepat dan tepat 

N 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .365(**) 1 .485(**) .776(**)

Sig. (2-
tailed) .000  .000 .000

x3.2 Kesediaan dan 
ketanggapan 

N 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .579(**) .485(**) 1 .851(**)

Sig. (2-
tailed) .000 .000   .000

x3.3 Kemudahan 
komunikasi 

N 
100 100 100 100

Pearson 
Correlation .792(**) .776(**) .851(**) 1

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000  

Daya 
Tanggap/Responsiv
eness 

N 100 100 100 100
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Correlations 
 Correlations 
 

  
x4.1 

Kepercayaan 

x4.2 
Kejujuran 
karyawan 

x4.3 
Keamanan 
transaksi 

x4.4 
Pengretahuan 

memadai 
Jaminan/An

surance 
Pearson 
Correlatio
n 

1 .445(**) .528(**) .676(**) .842(**)

Sig. (2-
tailed)  .000 .000 .000 .000

x4.1 
Kepercayaan 

N 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlatio
n 

.445(**) 1 .485(**) .530(**) .755(**)

Sig. (2-
tailed) .000  .000 .000 .000

x4.2 Kejujuran 
karyawan 

N 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlatio
n 

.528(**) .485(**) 1 .554(**) .772(**)

Sig. (2-
tailed) .000 .000  .000 .000

x4.3 
Keamanan 
transaksi 

N 
100 100 100 100 100

Pearson 
Correlatio
n 

.676(**) .530(**) .554(**) 1 .859(**)

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000   .000

x4.4 
Pengretahuan 
memadai 

N 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlatio
n 

.842(**) .755(**) .772(**) .859(**) 1

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000  

Jaminan/Ansu
rance 

N 100 100 100 100 100
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Correlations 
Correlations 

 

  

x5.1 
Penanganan 

masalah 

x5.2 
Keramahan 

dan 
kesopanan 

x5.3 
Hubungan 
interaktif 

Empati/Em
phaty 

Pearson 
Correlation 1 .365(**) .459(**) .741(**)

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000

x5.1 Penanganan 
masalah 

N 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .365(**) 1 .620(**) .815(**)

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000

x5.2 Keramahan 
dan kesopanan 

N 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .459(**) .620(**) 1 .870(**)

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000

x5.3 Hubungan 
interaktif 

N 
100 100 100 100

Pearson 
Correlation .741(**) .815(**) .870(**) 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

Empati/Emphaty 

N 100 100 100 100
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations 
Correlations 

 

  

y1 
Kepuasan 
layanan 

y2 
Rekomendasi 

y3 
Kemantapan 

Kepuasan 
Nasabah 

Pearson 
Correlation 1 .457(**) .547(**) .825(**)

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000

y1 Kepuasan 
layanan 

N 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .457(**) 1 .500(**) .782(**)

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000

y2 
Rekomendasi 

N 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .547(**) .500(**) 1 .843(**)

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000

y3 
Kemantapan 

N 
100 100 100 100

Pearson 
Correlation .825(**) .782(**) .843(**) 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

Kepuasan 
Nasabah 

N 100 100 100 100
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 

HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 

1. Variabel Bukti Langsung/Tangible 

Reliability 

 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 100 100.0
Excluded(
a) 0 .0

Cases 

Total 100 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.752 .756 4

 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x1.1 4.1200 .90207 100
x1.2 4.1400 .81674 100
x1.3 4.1800 .84543 100
x1.4 4.2300 .73656 100

 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 
x1.1 1.000 .375 .448 .323
x1.2 .375 1.000 .504 .433
x1.3 .448 .504 1.000 .533
x1.4 .323 .433 .533 1.000

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x1.1 12.5500 3.806 .473 .234 .741 
x1.2 12.5300 3.848 .552 .313 .693 
x1.3 12.4900 3.525 .644 .423 .639 
x1.4 12.4400 4.128 .539 .324 .702 

 
 
 
 



 

 

Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
16.6700 6.284 2.50678 4

 
 
2. Variabel Keandalan/Reliability 

 
Reliability 

 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 100 100.0
Excluded(
a) 0 .0

Cases 

Total 100 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.767 .769 3

 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x2.1 4.1000 .83485 100
x2.2 4.1300 .74745 100
x2.3 4.0300 .78438 100

 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  x2.1 x2.2 x2.3 
x2.1 1.000 .626 .458
x2.2 .626 1.000 .493
x2.3 .458 .493 1.000

 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x2.1 8.1600 1.752 .625 .422 .660 
x2.2 8.1300 1.912 .658 .446 .628 
x2.3 8.2300 2.037 .526 .280 .767 

 
 



 

 

 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
12.2600 3.831 1.95722 3

 
3. Variabel Daya Tanggap/Responsiveness 

 
Reliability 

 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 100 100.0
Excluded(
a) 0 .0

Cases 

Total 100 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.730 .732 3

 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x3.1 4.1400 .75237 100
x3.2 4.0500 .82112 100
x3.3 4.0100 .78490 100

 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  x3.1 x3.2 x3.3 
x3.1 1.000 .365 .579
x3.2 .365 1.000 .485
x3.3 .579 .485 1.000

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x3.1 8.0600 1.916 .545 .345 .653 
x3.2 8.1500 1.866 .480 .246 .733 
x3.3 8.1900 1.691 .641 .422 .533 

 
 
 
 



 

 

Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
12.2000 3.616 1.90162 3

 
4. Variabel Jaminan/Assurance 

 
Reliability 

 Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 100 100.0
Excluded(
a) 0 .0

Cases 

Total 100 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.819 .822 4

 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x4.1 4.2600 .83630 100
x4.2 4.1100 .70918 100
x4.3 4.2700 .61718 100
x4.4 4.0900 .72607 100

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 
 
  x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 
x4.1 1.000 .445 .528 .676
x4.2 .445 1.000 .485 .530
x4.3 .528 .485 1.000 .554
x4.4 .676 .530 .554 1.000

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x4.1 12.4700 2.878 .668 .494 .765 
x4.2 12.6200 3.470 .567 .338 .805 
x4.3 12.4600 3.625 .624 .390 .784 
x4.4 12.6400 3.081 .731 .547 .729 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
16.7300 5.472 2.33919 4

 
 

5. Variabel Empati/Emphaty 
 
Reliability 
 

Case Processing Summary 
 

  N % 
Valid 100 100.0
Excluded(
a) 0 .0

Cases 

Total 100 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.738 .736 3

 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x5.1 3.9200 .72027 100
x5.2 4.1200 .72864 100
x5.3 3.9600 .81551 100

 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  x5.1 x5.2 x5.3 
x5.1 1.000 .365 .459
x5.2 .365 1.000 .620
x5.3 .459 .620 1.000

 



 

 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x5.1 8.0800 1.933 .460 .221 .763 
x5.2 7.8800 1.723 .586 .393 .626 
x5.3 8.0400 1.433 .654 .447 .535 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
12.0000 3.374 1.83677 3

 
 

6. Variabel Kepuasan Nasabah 

Reliability 

Case Processing Summary 
 
  N % 

Valid 100 100.0
Excluded(
a) 0 .0

Cases 

Total 100 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.751 .751 3

 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
y1 4.0100 .84680 100
y2 3.7700 .76350 100
y3 3.7100 .85629 100

 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  y1 y2 y3 
y1 1.000 .457 .547
y2 .457 1.000 .500
y3 .547 .500 1.000

 
 
 



 

 

 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
y1 7.4800 1.969 .582 .344 .663 
y2 7.7200 2.244 .544 .297 .707 
y3 7.7800 1.891 .614 .378 .625 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
11.4900 4.071 2.01757 3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 5 
 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) -.705 .960  -.734 .465   
  Bukti Langsung/Tangible .178 .074 .222 2.425 .017 .444 2.251
  Keandalan/Reliability .018 .103 .017 .174 .862 .370 2.703
  Daya 

Tanggap/Responsiveness .436 .108 .411 4.057 .000 .361 2.770

  Jaminan/Ansurance .120 .096 .139 1.250 .214 .300 3.338
  Empati/Emphaty .139 .106 .127 1.314 .192 .400 2.500

a  Dependent Variable: Kepuasan Nasabah 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Hasil Uji Heterokedastisitas 

  

3210-1-2-3

Regression Studentized Residual
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Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Hasil Uji Normalitas 
 

3210-1-2-3

Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: Kepuasan Nasabah
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Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

 

HASIL UJI REGRESI LINIER 
BERGANDA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 6 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Regression 
 Variables Entered/Removed(b) 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Empati/Emp
haty, 
Keandalan,/
Reliability, 
Bukti 
Fisik/Tangib
le, Daya 
Tanggap/Re
sponsivene
ss, 
Jaminan/An
surance(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered.  

b  Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .807(a) .651 .633 1.22301 

a  Predictors: (Constant), Empati/Emphaty, Bukti Langsung/Tangible, Keandalan/Reliability, Daya 
Tanggap/Responsiveness, Jaminan/Ansurance 
b  Dependent Variable: Kepuasan Nasabah 
 

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 262.390 5 52.478 35.085 .000(a) 
Residual 140.600 94 1.496    

1 

Total 402.990 99     
a  Predictors: (Constant), Empati/Emphaty, Bukti Langsung/Tangible, Keandalan/Reliability, Daya 
Tanggap/Responsiveness, Jaminan/Ansurance 
b  Dependent Variable: Kepuasan Nasabah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) -.705 .960  -.734 .465   
  Bukti Langsung/Tangible .178 .074 .222 2.425 .017 .444 2.251
  Keandalan/Reliability .018 .103 .017 .174 .862 .370 2.703
  Daya 

Tanggap/Responsiveness .436 .108 .411 4.057 .000 .361 2.770

  Jaminan/Ansurance .120 .096 .139 1.250 .214 .300 3.338
  Empati/Emphaty .139 .106 .127 1.314 .192 .400 2.500

a  Dependent Variable: Kepuasan Nasabah 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


