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“ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITAS JASA PELAYANAN
TERHADAP KEPUASAN NASABAH (Studi Pada Nasabah Tabungan
BRITAMA PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi)”

Oleh : Silvia Veronika Widiana
Pembimbing : Astrid Puspaningrum SE., MM.

ABSTRAK

Dimensi kualitas jasa pelayanan merupakan keseluruhan aktivitas yang dijalankan
oleh perusahaan dalam memberikan segala bentuk pelayanan yang baik kepada
pelanggan atau nasabah perusahaan. Kualitas pelayanan juga merupakan faktor
utama yang diprioritaskan dan dipertimbangkan oleh nasabah dalam
mengkonsumsi produk dan jasa dengan harapan sesuai yang diinginkan oleh
nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dari dimensi kualitas jasa
pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor
Cabang Malang Kawi.

Sampel penelitian adalah sebanyak 60 orang nasabah Tabungan BRITAMA PT.
Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi. Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan metode
analisis yang  digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat
kepercayaan sebesar 95%.

Demi memperoleh hasil regresi yang baik, maka sebelum dilakukan uji regresi,
terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik yaitu
uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Dari hasil analisis
menunjukkan bahwa secara simultan kelima variabel bebas di atas memiliki
pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Pengujian secara parsial
memberikan kesimpulan bahwa kelima variabel dimensi kualitas jasa pelayanan
yang terdiri dari variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3),
jaminan (X4), empati (X5), berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan
Britama PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi.

Dari Uji Determinasi (R2) diperoleh hasil sebesar 0,826 artinya 82,6% perubahan
kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh perubahan dari semua variabel bebas
yaitu variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4),
dan empati (X5).

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bukti empiris yang dapat dijadikan
sebagai pijakan gagasan kearah penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh
dimensi kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan nasabah.

Keyword : Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan, Tangibles, Reliability,
Responsiveness, Empathy dan Kepuasan Nasabah.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

seiring dengan perubahan kegiatan perokonomian baik perorangan, lembaga atau

perusahaan dan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam tersebut membawa dampak pada

pola hidup yang menuntut masyarakat mempunyai kesadaran tinggi guna

menggunakan jasa perbankan. Pada akhirnya, transaksi keuangan melalui

perbankan sudah menjadi bagian kebutuhan utama masyarakat saat ini untuk

mengamankan uang, melakukan investasi, menggunakan jasa kredit, maupun jasa

keuangan lainnya.

Perubahan teknologi dan telekomunikasi yang begitu cepat juga

mempengaruhi perubahan pada pola perilaku masyarakat. Masyarakat saat ini

dapat dengan mudah memperoleh informasi perbankan yang dibutuhkan melalui

radio, televisi, koran, majalah, maupun internet. Sehingga masyarakat semakin

kritis dan selektif dalam memilih produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan

keinginan dan kebutuhan. Keadaan ini membawa dampak pada tingkat persaingan

antar bank yang tidak dapat dihindari.

Untuk dapat unggul dalam menghadapi persaingan, maka sebuah

perusahaan harus berwawasan nasabah. Nasabah merupakan aset terbesar yang

harus dijaga oleh perusahaan. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, karena akan

selalu terjadi perubahan pada diri nasabah. Berbagai keinginan dan kebutuhan

nasabah harus selalu dapat dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan harus
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mampu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah itu sendiri untuk

menarik dan mempertahankan nasabah.

Pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam menarik dan

mempertahankan nasabah, hal ini dikarenakan  pelayanan yang baik akan menarik

perhatian kepada masyarakat atau pangsa pasarnya. Pengelolaan pelayanan ini

untuk memenuhi harapan nasabah, karena harapan nasabah memiliki peranan

yang besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kualitas maupun

kepuasan.

Kepuasan nasabah merupakan perbandingan antara perkiraan atau

keyakinan nasabah tentang layanan yang akan diterimanya (harapan) dengan

kenyataan karakteristik operasi pokok dari layanan yang diterimanya secara aktual

(kinerja). Apabila kualitas pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan,

dan jika pelayanan yang diterima melampaui harapan nasabah maka kualitas

pelayanan yang dipersepsikan adalah ideal.

Pelayanan bagi dunia perbankan adalah kunci yang membedakan suatu

bank dengan pesaingnya, sehingga memegang peranan penting dalam pencapaian

tujuan perusahaan. Dalam meningkatkan usahanya, banyak bank memunculkan

berbagai produk layanan perbankan yang menawarkan banyak kemudahan dan

fasilitas kepada nasabah yang bisa memuaskan dan sesuai dengan harapan

nasabah. Tuntutan kualitas kinerja pelayanan perusahaan perbankan yang

excellence dan professional dalam melayani nasabah menjadi ukuran penilaian

nasabah dalam memutuskan menempatkan dananya di sebuah bank. Kualitas

kinerja pelayanan sebuah perusahaan perbankan bagi nasabah menggambarkan
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keadaan kinerja bank dan keseriusannya dalam memberikan pelayanan kepada

nasabah sebagai mitra usaha dunia perbankan.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998,

maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari Bank Umum dan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR). Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang

semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang diatas berubah fungsinya

menjadi Bank Umum. PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu contoh

Bank Umum.

PT. Bank Rakyat Indonesia Merupakan salah satu bank pertama yang ada

di Indonesia, sehingga memiliki pengalaman yang tinggi dalam dunia perbankkan

di Indonesia. Banyak penghargaan yang diraih PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk., antara lain Swa 2006 – Best Brand Award, Euro Money 2006 –

Best Bank Indonesia, dan lain-lain (www.bri.co.id).

PT. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan

pada pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu

dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini

antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK)

pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1

milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September

sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah

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

http://www.bri.co.id
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Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu,

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

Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193

Payment Point, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

 Keunggulan – keunggulan tersebut mendorong untuk dilakukannya

penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi. Selain

itu alasan lain pemilihan pada PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi karena

lokasi perusahaan yang strategis sehingga dapat memudahkan untuk berurusan

dengan bank.

Dalam menjalankan aktivitas bank pada saat teknologi dan produk-produk

bank terlihat hampir sama, pihak manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia  Kantor

Cabang Malang Kawi, menyadari ketatnya tingkat persaingan antar bank saat ini,

oleh bank pemerintah maupun bank swasta, seperti diantaranya oleh keberadaan

Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan lain

sebagainya. Pihak manajemen PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi berusaha

terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk dapat selalu fokus pada kepuasan

nasabah.

Namun pada berbagai kasus riil tidak semua kualitas pelayanan yang

diterima nasabah sesuai dengan tingkat harapannya. Penilaian nasabah atas

layanan yang diterima kadangkala tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan

oleh pihak manajemen. Pada satu sisi pihak manajemen menganggap bahwa

kinerja yang pegawai bank berikan telah optimal dan sesuai dengan harapan

nasabah, namun disisi lain yaitu nasabah beranggapan bahwa kinerja masih

kurang atau tidak sesuai dengan harapan nasabah.
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Sebagai upaya memperkecil perbedaan persepsi tersebut pihak manajemen

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi, harus dapat

mengevaluasi tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh

perusahaan. Menurut Parasuraman, Zeithhmal dan Berry seperti yang dikutip oleh

Lupiyoadi (2001:148), bahwa untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan

dapat menganalisis lima variabel-variabel kualitas pelayanan, yang terdiri dari

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

Jaminan (Assurance) dan Empati (Empathy).

Dengan demikian penting dilakukan riset pemasaran untuk mengetahui

persepsi nasabah terhadap layanan produk dan jasa yang telah dirasakan selama

ini yang diharapkan dapat memudahkan pihak bank untuk melakukan strategi

pemasaran bank dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada

nasabah. Berdasarkan pertimbangan diatas maka penelitian ini akan dituangkan

dalam bentuk skripsi yang diberi judul “ANALISIS PENGARUH DIMENSI

KUALITAS JASA PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH

(Studi Pada Nasabah Tabungan BRITAMA PT. Bank Rakyat Indonesia

Kantor Cabang Malang Kawi)”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial dari dimensi

kualitas jasa pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya

tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasaan nasabah tabungan

BRITAMA pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang

Kawi?

2. Diantara dimensi kualitas jasa pelayanan yang terdiri dari bukti fisik,

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati tersebut, manakah yang

dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan BRITAMA

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi ?

1.3  Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial

dari dimensi kualitas jasa pelayanan yang terdiri dari bukti fisik,

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan nasabah

tabungan BRITAMA pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang

Malang Kawi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dimensi kualitas jasa pelayanan yang

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

dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan BRITAMA

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak,

antara lain adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

i. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh kualitas pelayanan yang

diberikan bank terhadap kepuasan nasabahnya.

ii. Hasil penelitian yang ada dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

sejauh mana teori-teori yang didapat selama perkuliahan dapat

diterapkan pada perusahaan dan kehidupan secara nyata.

b. Bagi Perusahaan

i. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabahnya.

ii. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan

yang telah diberikan dalam memenuhi kepuasan nasabah.

c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

i. Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi,

khususnya dalam bidang ilmu pemasaran.

ii. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk

menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya,

khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada bidang dan permasalahan

ini.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi teori-teori yang melatar belakangi penelitian ini, penulis

mengemukakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi mengenai pengaruh

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pda jasa perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Herdiyanto (2005) dengan judul pengaruh

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Jatim Malang (studi

pada nasabah PT. Bank Jatim Cabang Malang). Penelitian ini bertujuan

mengidentifikasi pengaruh dari kualitas  pelayanan terhadap kepuasan nasabah.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kepuasan

nasabah, dan variabel bebas (X) adalah variabel kualitas pelayanan yang dibagi

kedalam 5 variabel, yang meliputi: bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan,

dan empati. Teknik sampling yang digunakan adalah Accidental Sampling dengan

metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner

serta menggunakan skala Likert sebagai pengukurnya. Metode analisis data yang

digunakan dengan mengunakan asumsi klasik.

Hasil dari penelitian ini didapatkan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,740 yang

berarti bahwa derajat hubungan antara variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan

nasabah termasuk kuat yaitu sebesar 74%. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui

bahwa variabel jaminan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan

dengan koefisien regresi (b) sebesar 0,322 dan variabel empati merupakan variabel
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yang mempunyai pengaruh paling kecil dibandingkan variabel bebas lainnya yaitu

dengan koefisien regresi sebesar 0,157.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailina (2007) dengan judul pengaruh

dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Jatim Cabang

Madiun. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh dari kualitas  pelayanan

terhadap kepuasan nasabah.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kepuasan

nasabah, dan variabel bebas (X) adalah variabel kualitas pelayanan yang dibagi

kedalam 5 variabel, yang meliputi: bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan,

dan empati. Teknik sampling yang digunakan adalah Accidental Sampling dengan

metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner

serta menggunakan skala Likert sebagai pengukurnya. Metode analisis data yang

digunakan dengan mengunakan asumsi klasik.

Hasil dari penelitian ini didapatkan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,621 yang

berarti bahwa derajat hubungan antara variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan

nasabah termasuk kuat yaitu sebesar 62,1%. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui

bahwa variabel jaminan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan

dengan koefisien regresi (b) sebesar 0,135.

Untuk melengkapi teori-teori yang melatar belakangi penelitian ini, penulis

mengemukakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi mengenai pengaruh

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pda jasa perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2006) dengan judul analisis pengaruh

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang
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Malang (studi pada nasabah PT. Bank BNI (Persero) Syariah Cabang Malang).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh dari kualitas  pelayanan terhadap

kepuasan nasabah.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kepuasan

nasabah, dan variabel bebas (X) adalah variabel kualitas pelayanan yang dibagi

kedalam 5 variabel, yang meliputi: bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan,

dan empati. Teknik sampling yang digunakan adalah Accidental Sampling dengan

metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner

serta menggunakan skala Likert sebagai pengukurnya. Metode analisis data yang

digunakan dengan mengunakan asumsi klasik.

Hasil dari penelitian ini didapatkan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,726 yang

berarti bahwa derajat hubungan antara variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan

nasabah termasuk kuat yaitu sebesar 72,6%. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui

bahwa variabel jaminan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan

dengan koefisien regresi (b) sebesar 0,491 dan variabel daya tanggap merupakan

variabel yang mempunyai pengaruh paling kecil dibandingkan variabel bebas lainnya

yaitu dengan koefisien regresi sebesar 0,122.
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Peneliti Judul Sampel dan
Metode

Pengambilan
Sampel

Variabel
dan Alat
Analisis

Kesimpulan

Herdiyanto
(2005)

Pengaruh
kualitas
pelayanan
terhadap
kepuasan
nasabah
pada PT.
Bank
Jatim
Malang
(studi
pada
nasabah
PT. Bank
Jatim
Cabang
Malang)

Sampel : semua
nasabah PT. Bank
Jatim Cabang
Malang.
Metode
Pengambilan
Sampel :
Accidental
Sampling, yaitu
pemilihan anggota
sample dengan
sesuka hati, sangat
obyektif.

Variabel :
Bukti Fisik,
Keandalan,
Daya
Tanggap,
Jaminan,
Empati.
Alat
analisis:
Regresi
Linier
Berganda.

1. Terdapat pengaruh
yang signifikan
secara simultan
dari dimensi
kualitas pelayanan
yang terdiri dari
variable bukti
langsung,
keandalan, daya
tanggap, empati
dan jaminan.

2. Terdapat pengaruh
yang signifikan dan
tidak signifikan
secara parsial dari
dimensi kualitas
pelayanan yang
terdiri dari variable
bukti fisik,
keandalan, daya
tanggap, empati.

3. Variabel jaminan
memiliki pengaruh
yang paling
dominan terhadap
kepuasan nasabah.

Nur Lailina
(2007)

Pengaruh
Dimensi
Kualitas
Pelayanan
terhadap
Kepuasan
Nasabah
Pada
Nasabah
PT. Bank
Jatim
Cabang
Madiun

Sampel : semua
nasabah PT. Bank
Jatim Cabang
Madiun.
Metode
Pengambilan
Sampel :
Accidental
Sampling, yaitu
pemilihan anggota
sample dengan
sesuka hati, sangat
obyektif.

Variabel :
Bukti Fisik,
Keandalan,
Daya
Tanggap,
Jaminan,
Empati.
Alat
analisis:
Regresi
Linier
Berganda.

1. Terdapat pengaruh
yang signifikan
secara simultan
dari dimensi
kualitas pelayanan
yang terdiri dari
variable bukti
fisik, keandalan,
daya tanggap,
empati dan
jaminan.

2. Terdapat pengaruh
yang signifikan
dan tidak
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signifikan secara
parsial dari
dimensi kualitas
pelayanan yang
terdiri dari variable
bukti fisik,
keandalan, daya
tanggap, empati.

3. Variabel jaminan
memiliki pengaruh
yang paling
dominan terhadap
kepuasan nasabah.

Hadi
(2006)

Analisis
pengaruh
kualitas
pelayanan
terhadap
kepuasan
nasabah
pada PT.
Bank BNI
Syariah
Cabang
Malang
(studi
pada
nasabah
PT. Bank
BNI
(Persero)
Syariah
Cabang
Malang).

Sampel : Semua
Nasabah PT. BNI
Syariah Cabang
Malang.
Metode
Pengambilan
Sampel :
Accidental
Sampling, yaitu
siapa saja yang
secara kebetulan
bertemu dengan
peneliti yang
dianggapnya
memenuhi kriteria
untuk dijadikan
sample.

Variabel :
Bukti Fisik,
Keandalan,
Daya
Tanggap,
Jaminan,
Empati.
Alat
Analisis :
Regresi
Linier
Berganda.

1. Kelima variable
kualitas pelayanan
yang terdiri dari
bukti fisik,
keandalan, daya
tanggap, jaminan,
dan empati
berpengaruh secara
simultan dan
parsial terhadap
kepuasan nasabah.

2. Variabel jaminan
memiliki pengaruh
yang dominan
terhadap kepuasan
nasabah.
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2.2. Pemasaran dan Konsep Pemasaran

2.2.1. Pengertian Pemasaran

Pemasaran menurut Kotler seperti yang diikuti oleh Kasmir (2004:61) bahwa

pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara

menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.

Pemasaran menurut Payne (1993:27) merupakan suatu proses mempersepsikan,

memahami, menstimulisasi dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilh

secara khusus dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka pemasaran merupakan usaha

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya terhadap produk dan

jasa. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, maka setiap perusahaan

perlu melakukan riset pemasaran, karena dengan melakukan riset pemasaran inilah

dapat diketahui keinginan dan kebutuhan konsumen yang sebenarnya.

2.2.2. Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen Pemasaran menurut Kotler (2002:9) adalah merupakan proses

perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran

gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-

sasaran individu dan organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai

proses perencanaan dalam kegiatan perusahaan yang diarahkan untuk

mempertahankan pertukaran barang dan jasa yang menguntungkan dengan pembeli
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sasaran, guna memperoleh keuntungan jangka panjang demi mencapai tujuan

organisasi.

Dalam hal ini kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menentukan

kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran serta memberikan kepuasan secara lebih

baik daripada yang diberikan oleh pesaing.

2.2.3.  Konsep Pemasaran

Pengertian konsep pemasaran menurut Kasmir (2004:68) adalah sebagai

berikut :

1. Konsep Produksi

Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang

tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka dan oleh karenanya

manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi dan

efisiensi distribusi, konsep ini menekankan pada volume produksi atau

distribusi yang seluas-luasnya dengan harga ditekankan serendah mungkin.

2. Konsep Produk

Konsep produk berpegang teguh bahwa konsumen akan menyenangi mutu

dan kinerja yang paling baik serta memiliki keistimewaan yang mencolok.

Oleh karena itu, perusahaan harus mencurahkan upaya terus menerus dalam

perbaikan produk. Secara umum konsep produk menekankan kepada kualitas,

penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik.

3.  Konsep Penjualan

Kebanyakan konsumen tidak  akan membeli cukup banyak produk, terkecuali

perusahaan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh.
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Oleh karena itu, perusahaan harus menjalankan usaha-usaha promosi dan

penjualan dalam rangka mempengaruhi konsumen. Dalam konsep ini kegiatan

pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar.

4. Konsep Pemasaran

Konsep pemasaran menyatakan kunci untuk mencapai sasaran organisasi

tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran.

5. Konsep Pemasaran Kemasyarakatan

Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan

kebutuhan dan keinginan dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan

yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing,

sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan para

pesaing, sehingga dapat mempertahankan dan memepertinggi kesejahteraan

masyarakat. Konsep pemasaran kemasyarakatan merupakan konsep yang

bersifat kemasyarakatan, konsep ini menekankan kepada penentuan

kebutuhan, keinginan dan minat pasar serta meberikan kepuasan, sehingga

memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bagi dunia perbankan yang paling

tepat untuk diaplikasikan adalah konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan

atau paling tidak menggunakan konsep pemasaran. Dalam kedua konsep tersebut

menjelaskan bahwa nasabah benar-benar harus diperhatikan. Tujuannya adalah  agar

nasabah tetap setia menggunakan produk atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh bank.
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2.3. Jasa

2.3.1. Pengertian Jasa

Pengertian jasa Menurut Payne (1993:8) adalah suatu kegiatan yang memiliki

beberapa unsur ketidakberwujudan (intangibility) yang berhubungan dengannya,

yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan property dalam

kepimilikannya, dan tidak menghasilkan transaksi kepemilikan.

Pengertian Jasa menurut Kotler (2002:486) adalah setiap tindakan atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak lain, yang pada dasarnya tidak

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan

atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa pada hakekatnya

merupakan proses atau aktivitas yang tidak berwujud seperti layaknya suatu barang.

Sehingga pihak yang menerima atau memanfaatkan jasa tidak dapat menyimpan jasa

tersebut karena unsur ketidakberwujudan jasa tersebut.

2.3.2. Karakteristik Jasa

Menurut Kotler (2002:24) bahwa terdapat empat karakteristik jasa sebagai

berikut :

a. Intangibility
Jasa tidak berwujud artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau
dicium, sebelum jasa itu dibeli dan dikonsumsi. Dengan demikian, orang tidak
dapat menilai kualitas jasa sebelum merasakan atau mengkonsumsinya
sendiri. Konsumen akan menyimpulkan kualitas jasa dari tempat, orang,
peralatan, alat komunikasi, symbol, dan harga yang mereka lihat.

b. Inspeparability
Umumnya jasa dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa
dan nasabah merupakan ciri khusus dalam penyampaian jasa. Dalam
hubungan penyedia jasa dan nasabah ini, efektivitas individu yang
menyampaikan jasa (contact personnel) merupakan unsur terpenting. Dengan
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demikian, kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada proses rekruitmen,
kompensasi, pelatihan dan pengembangan karyawannya.

c. Variability
Jasa bersifat sangat variabel, karena non standardized output, artinya banyak
variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana
jasa tersebut dihasilkan. Para pemebeli jasa sangat peduli dengan variabilitas
yang tinggi dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain sebelum
memutuskan untuk memilih.

d. Perishability
Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Hal ini
tidak akan menjadi masalah bila permintannya tetap karena mudah untuk
menyiapkan pelayanan untuk permintaan tersebut sebelumnya. Bila
permintaan berfluktuasi, berbagai masalah akan muncul berkaitan dengan
kapasitas menganggur (saat permintaan sepi) dan nasabah tidak terlayani
dengan resiko mereka kecewa atau beralih pada penyedia jasa lainnya (saat
permintaan puncak).

2.3.3. 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 nasabah dan kegunaannya, serta reponsif terhadap masalah-
masalah yang terjadi.

2. Melokalisasi System Point Of Service
Availability is crutial, maksudnya penggunaan jasa menjadi sangatlah penting,
karena jasa tidak dapat disimpan sehingga penggunaannya sesegera mungkin
saat dibutuhkan. Produsen diharuskan menentukan pilihan yang tepat atas
lokasi penyediaan jasa tersebut agar memudahkan nasabah untuk
mendapatkannya dan juga sebagai peningkatan kualitas jasa tersebut.

3. Menyelenggarakan Kontrak Layanan
Maksudnya adalah produsen jasa berusaha untuk menarik dan
mempertahankan nasabah dengan sistem kontrak atau memberi
keanggotaannya dengan memberikan anggota (member) berbagai fasilitas
kemudahan tertentu, sehingga perusahaan dapat menikmati keuntungan lain
seperti, produk jasa menjadi teridentifikasi dan juga membangun loyalitas
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nasabah sehingga menjadi keunggulan tersendiri dan nasabah tidak berpaling
pada perusahaan jasa 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 mengenali nasabah, 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 Nasabah
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.

2.4. Kualitas Pelayanan

2.4.1. Pengertian Kualitas

Pengertian kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan

keinginan nasabah serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan

nasabah. Menurut Goetsh dan Davis dalam Tjiptono dan Diana (2000:4) kualitas

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia,

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Pengertian kualitas menurut American Society for Quality Control dalam

Lupiyoadi (2001:144) adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari

suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten.

Berdasarkan definisi di atas, maka kualitas pelayanan merupakan faktor utama

yang diprioritaskan dan dipertimbangkan oleh nasabah dalam mengkonsumsi produk

dan jasa dengan harapan sesuai yang diinginkan oleh nasabah.
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2.4.2. Dimensi Kualitas Pelayanan

Menurut pemikiran yang dikembangkan oleh Parasuraman, et, al, dalam

Lupiyoadi (2001:148) kualitas pelayanan jasa memiliki 5 (lima) dimensi pengukuran

yaitu :

1. Bukti Fisik (Tangibles)
Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya
kepada pihak external. Penampilan, kemampuan, sarana dan prasarana fisik
perusahaan dan lingkungan sekitar adalah bukti nyata dari pelayanan yang
diberikan oleh penyedia jasa, meliputi fasilitas fisik/gedung, gudang,
penampilan karyawan, dan lain sebagainya.

2. Keandalan (Reliability)
Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang
dijanjikan dengan cepat, tepat, akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai
dengan harapan nasabah yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama
untuk semua nasabah, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

3. Daya Tanggap (Responsiveness)
Yaitu  kemauan pegawai untuk tanggap membantu para nasabah dan
memberikan pelayanan yang cepat, tepat dengan disertai penyampaian jasa
yang jelas. Dalam hal ini perusahaan tidak hanya selalu cepat tanggap pada
keluhan konsumen yang timbul karena janji tidak terpenuhi, namun juga cepat
tanggap menangkap perubahan yang terjadi dalam pasar, teknologi, peralatan
dan perilaku konsumen.

4. Jaminan (Assurance)
Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para nasabah
perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya nasabah kepada perusahaan.
Variabel ini terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi
(communication), kredibilitas (credibility), keamanan, kompetensi
(competence), dan sopan santun (cortecy).

5. Empati (Empathy)
Yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik,
perhatian pribadi dan pemahaman atas kebutuhan individu oleh para nasabah
dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan
diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan secara spesifik, serta
memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi nasabah.

2.4.3. Mengelola Kualitas Jasa

Perusahaan jasa untuk tetap dapat unggul dalam bersaing salah satu caranya

adalah memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi daripada pesaingnya secara
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konsisten. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemahaman keinginan, kebutuhan dan

harapan nasabah. Harapan nasabah dibentuk oleh pengalaman masa lalunya,

pembicaraan dari mulut ke mulut, serta promosi yang dilakukan oleh perusahaan jasa,

kemudian dibandingkannya.

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang dikutip dalam Kotler (1997:93)

membentuk model kualitas jasa yang membahas syarat-syarat utama untuk

memberikan kualitas jasa yang diharapkan. Adapun model di bawah ini

mengindentifikasikan 5 (lima) kesenjangan (gap) yang mengakibatkan kegagalan

penyampaian jasa, yaitu :

1. Gap Harapan-Persepsi Manajemen
Perbedaan antara harapan nasabah dengan persepsi manajemen mengenai
harapan nasabah. Dalam hal ini pihak manajemen tidak selalu memahami
benar apa yang menjadi keinginan para nasabah. Hal ini bisa terjadi selama
pihak manajemen menganggap tidak menerima umpan balik mengenai
kualitas jasa yang buruk, maka pihak manajemen meyakini bahwa kinerja
perusahaan telah memenuhi harapan nasabah.

2. Gap Persepsi Manajemen-Harapan Kualitas Jasa
Perbedaan antara persepsi manajemen terhadap harapan nasabah dan
spesifikasi kualitas jasa. Dalam hal ini pihak manajemen mungkin benar
dalam memenuhi keinginan nasabah tetapi tidak menetapkan standar
pelaksanaan yang spesifik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya komitmen
total pihak manajemen terhadap standar kualitas jasa perusahaan.

3. Gap Spesifikasi Kualitas Jasa-Penyampaian Jasa
Gap ini sangat penting bagi bidang jasa yang sistem penyampainnya sangat
tergantung pada sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini gap dapat terjadi
apabila para personil karyawan mungkin tidak terlatih baik dan tidak mampu
memenuhi standar.

4. Gap Penyampaian Jasa-Komunikasi Eksternal Pada Nasabah
Perbedaan antara minat penyampaian jasa dan apa yang dikomunikasikan
tentang jasa kepada nasabah. Hal ini membentuk harapan di dalam diri
nasabah yang mungkin tidak terpenuhi. Dalam hal ini gap dapat terjadi karena
adanya harapan konsumen yang dipengaruhi oleh pernyataan para petugas
perusahaan dan adanya pengaruh iklan-iklan perusahaan.

5. Gap Jasa Diharapakan-Jasa Yang Dipersepsikan
Kesenjangan ini terjadi apabila terdapat perbedaan persepsi antara jasa yang
dirasakan dan jasa yang diharapakan oleh nasabah. Jika keduanya terbukti
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sama, maka perusahaan akan memperoleh dampak positif. Sebaliknya, bila
yang dirterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kesenjangan ini akan
menimbulkan permasalahan bagi perusahaan.

Untuk lebih jelasnya Gambar 2.1 akan menjelaskan mengenai kelima

kesenjangan (gap) yang terjadi pada proses penyampaian jasa.

Gambar 2.1
Model Kualitas Jasa (Gap Model)

Sumber : Andrian Payne (2001:276)
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Berdasarkan gambar kualitas jasa (gap model) di atas dapat diketahui bahwa

ketidaksesuaian muncul dari lima macam kesenjangan yang dapat dibagi menjadi dua

kelompok, yaitu :

1) Kesenjangan (gap) terjadi pada kesenjangan (gap) ke 5 (lima) yang bersumber

dari sisi penerima layanan (nasabah). Layanan yang diharapkan ini meliputi

hal-hal yang telah dipelajari atau diketahui nasabah dari yang pernah

diterimanya dan yang telah disampaikan oleh orang lain kepada nasabah.

Sehingga harapan nasabah ini dari waktu ke waktu berkembang, seiring

dengan banyaknya informasi yang diterima nasabah serta semakin

berkembangnya pengalaman nasabah.

2) Kesenjangan (gap) terjadi pada kesenjangan (gap) pertama sampai dengan

keempat yang bersumber dari sisi penyedia jasa (manajemen). Dalam kegiatan

usahanya, pemasar akan selalu berusaha untuk memberikan jasa yang

berkualitas tinggi dengan mempersiapkan secara tepat apa yang menjadi

harapan nasabah, menjabarkan lebih spesifik dan sekaligus dibutuhkan

ketepatan di dalam penyampaian jasa. Pihak perusahaan selalu berharap untuk

dapat memberikan jasa yang lebih tinggi daripada harapan nasabah.

2.5. Kepuasan Nasabah

2.5.1. Pengertian Nasabah

Nasabah memegang peranan yang penting untuk mengukur kepuasan terhadap

produk atau jasa yang diterima. Definisi nasabah menurut Tjiptono (2002:5) sesuai
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pandangan tradisional bahwa setiap orang yang membeli dan menggunakan produk

perusahaan tersebut.

Disisi lain menurut Tjiptono (2002:6) mengemukakan pengertian nasabah

sesuai pandangan modern bahwa konsep nasabah mencakup nasabah external dan

internal. Nasabah external adalah setiap orang yang membeli produk dari perusahaan,

sedangkan nasabah internal adalah semua pihak dalam organisasi yang sama, yang

menggunakan jasa suatu bagian/departemen tertentu termasuk selanjutnya dalam

produksi bertahap.

Definisi nasabah menurut Webster’s 1928 Dictionary dalam Lupiyoadi

(2001:143) bahwa seseorang yang beberapa kali datang ketempat yang sama untuk

memenuhi apa yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang

terdiri dari nasabah internal maupun nasabah external, merupakan bagian terpenting

bagi perkembangan suatu perusahaan. Tanpa nasabah suatu perusahaan tidak akan

dapat menjalankan kegiatan usahanya, karena nasabah adalah seseorang yang secara

terus menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan

keinginan atau kebutuhannya dengan memiliki suatu produk atau jasa dari perusahaan

tersebut.

2.5.2. Pengertian Kepuasan Nasabah

Pengertian kepuasan nasabah menurut Tjiptono (2000:89) adalah tanggapan

emosional pada evaluasi terhadap pengamatan konsumsi suatu produk atau jasa.

Sedangkan pengertian kepuasan nasabah menurut Day dalam Tjiptono (1997:24)

kepuasan atau ketidakpuasan nasabah adalah respon nasabah terhadap evaluasi
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ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau

norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah

pemakainnya.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada dasarnya nasabah menilai kepuasan

atau ketidakpuasan terhadap suatu produk dan jasa yaitu dengan membandingkan

kinerja nasabah rasakan suatu tingkat harapan nasabah yang telah dipersepsikan

terlebih dahulu. Secara konseptual, kepuasan nasabah dapat digambarkan seperti pada

Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Konsep Kepuasan Nasabah

Sumber : Fandy Tjiptono (2002:25)
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diarasakan. Harapan nasabah dalam hal ini adalah suatu perkiraan tentang sesuatu

yang akan diterimanya saat berniat membeli suatu produk atau jasa. Sedangakan

kinerja yang dirasakan dalam hal ini adalah nilai produk bagi nasabah atau persepsi

terhadap produk/jasa yang nasabah terima setelah menggunakan produk atau jasa

tersebut.

Pada tingkat kepuasan nasabah, merupakan tingkat perasaan senang atau

kecewa nasabah setelah membandingkan antara tingkat pelayanan aktual yang

nasabah terima dengan harapan nasabah miliki saat memanfaatkan jasa PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Kawi. Dalam hal ini banyak

perusahaan yang memfokuskan pada kepuasan nasabah yang tinggi, karena nasabah

yang memiliki tingkat kepuasan hanya rendah maka akan mudah sekali untuk

berubah pikiran bila mendapat tawaran nilai dan manfaat yang lebih besar.

2.5.3. Strategi Meningkatkan Kepuasan Nasabah

Pada dasarnya strategi kepuasan nasabah menyebabkan pesaing harus

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut nasabah suatu

perusahaan. Menurut Tjiptono (1997:40) ada beberapa strategi yang dapat dipadukan

untuk meraih dan meningkatkan kepuasan nasabah, antara lain :

1. Strategi Pemasaran Berupa Relationship Marketing
Merupakan strategi di mana suatu transaksi antara penjual dan pembeli
berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses penjualan selesai. Dengan kata
lain terjalin suatu kemitraan dengan nasabah secara terus-menerus.

2. Strategi Superior Customer Service
Merupakan strategi di mana perusahaan berorientasi untuk menawarkan
pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Perusahaan yang menggunakan
strategi ini akan memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang
lebih baik. Meskipun pada akhirnya strategi ini membutuhkan dana yang
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besar, kemampuan sumber daya manusia (SDM), dan usaha yang gigih agar
dapat tercipta suatu pelayanan superior.

3. Strategi Unconditional Service Guarantee
Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada nasabah
yang pada gilirannya akan menjadi kebijakan program penyempurnaan mutu
produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Garansi atau jaminan dalam hal ini
mutlak dirancang untuk meringankan resiko atau kerugian nasabah, dalam hal
yang tidak puas dengan suatu produk atau jasa yang telah dibayar oleh
nasabah.

4. Strategi Penanganan Keluhan yang Efisien
Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang nasabah
yang tidak puas menjadi nasabah produk perusahaan yang puas. Kecepatan
dan ketepatan penanganan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya
kepercayaan nasabah terhadap perusahaan. Karena semakin lama keluhan
ditangani, maka nasabah akan berfikir bahwa perusahaan tidak mampu
memberikan kepuasan kepada nasabah. Semua pihak yang ada dalam
perusahaan berhak dan wajib turut campur dalam penanganan keluhan
terutama pihak manajemen puncak.

5. Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan
Melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan nasabah secara
berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut
komunikasi, salesmanship, dan public relations kepada pihak manajemen dan
karyawan, memasukkan unsur kemampuan untuk memuaskan nasabah ke
dalam sistem penilaian prestasi karyawan, dan memberikan empowerment
yang lebih besar kepada para karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

6. Menerapkan Quality Function Deployment
Strategi ini untuk merancang proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan
nasabah, QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan nasabah
menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Dengan demikian, QFD
memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan nasabah,
menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan
memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas maksimum. Hal ini
dilaksanakan dengan melibatkan nasabah dalam proses pengembangan produk
secepat mungkin.

2.5.4. Cara Mengukur Kepuasan Nasabah

Menurut Kotler (2002:9) beberapa metode yang dapat digunakan oleh

penyedia jasa untuk mengukur seberapa besar kepuasan nasabah yang perusahaan

ciptakan, yaitu :
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a. Sistem Keluhan dan Usulan
Menggunakan media formulir atau kuesioner dalam penyampaian keluhan
atau usulan. Sistem ini juga memberi gagasan baru untuk peningkatan produk
atau layanan.

b. Survei Kepuasan Nasabah
Penyedia jasa dapat melakukan survei rutin untuk mengetahui kepuasan
nasabah. Kelebihan dari metode ini adalah perusahaan akan memperoleh
tanggapan dan umpan balik secara langsung dari nasabah dan dapat
mengetahui penilaian nasabah terhadap produk yang ditawarkan secara
berkala, sehingga dapat menjaga konsistensi pelayanan. Kekurangan metode
ini membutuhkan biaya yang cukup mahal.

c. Belanja Samaran atau Siluman
Belanja samaran disini mengguanakan pihak lain yang dianggap independent
untuk mengkonsumsi produk dari pihak penyedia jasa dan melaporkan
pengalaman mereka ketika mengkonsumsi produk tersebut. Cara ini sangat
efektif untuk mengetahui kinerja staf dan karyawan.

d. Analisis Nasabah yang Hilang
Menghubungi nasabah yang berhenti mengkonsumsi produk penyedia jasa,
atau beralih ke produk penyedia jasa lainnya. Penyedia jasa bukan hanya
melakukan wawancara dengan nasabah yang beralih, tetapi juga harus
memonitor tingkat kehilangan nasabah. Tingkat kehilangan yang meningkat
menunjukkan bahwa perusahaan gagal memuaskan nasabah.

2.6. Bank

2.6.1. Pengertian Bank

Pengertian bank sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 seperti yang

dikutip oleh Kasmir (2004:9) bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup masyarakat banyak.

Pengertian Bank menurut Dahlan Siamat (2001:88)

“Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang memiliki usaha
utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi
penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-matra memperoleh
keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi juga
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kegiatannya itu harus diarahakan pada peningkatan taraf hidup
masyarakat. Hal ini merupakan komitmen bagi setiap bank yang
menjalankan usahanya di Indonesia”.

Dapat disimpulkan bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank

lainnya.

2.6.2. Jenis Bank

Menurut Ketut Rindjin (2000:17) jenis bank dapat dibagi berdasarkan dari

segi fungsi, segi kepemilikan dan segi ada tidaknya hak untuk menciptakan tenaga

beli baru.

a. Dilihat dari segi fungsinya
i) Bank Sentral (Central Bank) adalah Bank Indonesia sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.

ii) Bank Umum (Commercial Bank) adalah bank yang dalam pengumpulan
dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan
usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

iii) Bank Tabungan (Saving Bank) adalah bank yang dalam pengumpulan
dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan usahanya
terutama memperjuangkan dananya dalam kertas berharga.

iv) Bank Pembangunan (Development Bank) adalah bank yang dalam
pengumpulan dananya terutama menerima simpanan  dalam bentuk deposito
dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta
dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di
bidang pembangunan.

b. Dilihat dari segi kepemilikan
i) Bank Umum Milik Negara (selain Bank Indonesia)
ii) Bank Umum Milik Swasta
iii) Bank Umum Milik Koperasi
iv) Bank Umum Milik Daerah, yang berada di setiap provinsi
v) Bank Umum Milik Asing
vi) Bank Umum Milik Campuran

c. Dilihat dari segi ada tidaknya untuk menciptakan tenaga beli baru
i) Bank Primer adalah bank yang berhak untuk menciptakan uang kartal dan

uang giral. Bank-bank yang dapat digolongkan dalam bank primer ini adalah
bank sentral dan bank umum.
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ii) Bank Sekunder adalah bank yang tidak mempunyai kemampuan untuk
menciptakan tenaga beli baru, melainkan hanya sebagai perantara kredit atau
perantara dalam lalu lintas modal. Termasuk dalam golongan ini adalah bank
pasar, bank tabungan, bank desa, dan lain sebagainya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun

1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun

1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya, seperti yng dikutip oleh Kasmir

(2004:18) terdiri dari :

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa
yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa
perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam
kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika
dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2.6.3. Fungsi dan Usaha Bank Umum

Menurut Dahlan Siamat (2001:88) bahwa bank umum memiliki fungsi pokok

sebagai berikut :

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam
kegiatan ekonomi.

b. Menciptakan uang.
c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.
Sedangkan kegiatan usaha oleh bank umum menurut Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 dalam Dahlan Siamat (2001:88) tentang Perbankan adalah :

a. Menghimpun dana dari masyarakat.
b. Memberi kredit.
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
d. Membeli, menjual, menjamin atas resiko sendiri maupun untuk

kepentingan nasabahnya
1. Surat-surat wesel termasuk wesel diakseptasi oleh bank.
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2. Surat pengakuan hutang.
3. Kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
4. Sertifikat Bank Indonesia.
5. Obligasi
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1

(satu) tahun.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan

nasabah.
f. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada

bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi
maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya.

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

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan

suatu kontrak (custodian).
j. Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dari bursa efek.
k. Membeli melalui nasabah agunan baik semua maupun sebagian dalam hal

debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

l. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit dan kegiatan
wali amanat (trustee).

m. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
n. Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan dalam valuta asing,

melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang
keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan
asuransi, dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
akibat kegagalan kredit.

o. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang.

2.7. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Nasabah

Pelayanan perusahaan yang ditujukan kepada nasabah merupakan elemen

yang sangat penting agar dapat menjamin kelangsungan hidup atau menjaga

kestabilan usaha perusahaan, karena perusahaan sangat mengharapkan loyalitas dari

nasabah. Nasabah akan loyal kepada perusahaan apabila nasabah mendapatkan
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kepuasan. Kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang erat kepada nasabah.

Seperti yang dikemukakan oleh Tjiptono (2000:54) :

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

Dari pendapat di atas dapat di ketahui kualitas pelayanan yang baik dapat

mendorong nasabah untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan perusahaan.

Bagi perusahaan yang ingin memenangkan persaingan bisnis penting untuk

memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah.

2.8. Kerangka Pikir Penelitian

Peranan kerangka pikir dalam penelitian sangat penting dalam

menggambarkan secara tepat fenomena yang diteliti berdasarkan latar belakang dan

teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kerangka pikir penelitian digambarkan bagaimana tujuan perusahaan

dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah.

Variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara kualitas

pelayanan dan kepuasan pelanggan pada nasabah tabungan BRITAMA PT. BRI

Kantor Cabang Malang Kawi, dilakukan dengan metode kuantitatif dengan

menganalisis lima dimensi kualitas jasa pada umumnya yaitu : Variabel bukti fisik
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(tangibles) (X1), keandalan (reliability) (X2), daya tanggap (responsiveness) (X3),

jaminan (assurance) (X4), dan empati (emphaty) (Y). Dari hasil pengujian tersebut

akan didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara kualitas

pelayanan dan kepuasana nasabah tabungan BRITAMA PT. BRI Kantor Cabang

Malang Kawi.
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Bagan 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : Data Primer Diolah, 2009

PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi
Nasabah Tabungan BRITAMA

Dimensi Kualitas Pelayanan (X) terdiri
dari:

• Bukti Fisik / Tangibles (X1)
• Keandalan / Reliability (X2)
• Daya Tanggap / Responsiveness (X3)
• Jaminan / Assurance (X4)
• Empati / Empathy (X5)

Kepuasan Nasabah (Y)

Analisa Kuantitatif

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik

• Uji Multikolinieritas
• Uji Heterokesdastisitas
• Uji Normalitas

3. Analisis Regresi Linier Berganda
4. Uji Hipotesis

• Uji F test
• Uji t test

Analisa
Kualitatif

Hasil

Landasan
Teori

Penelitian
Terdahulu
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2.9. Model Hipotesis

Bagan 2.2
Model Hipotesis

  Dimensi Kualitas Jasa (X)

Keterangan :

     : Berpengaruh secara simultan

     : Berpengaruh secara parsial

      : Pengaruh Dominan

Bukti Fisik (X1)

Keandalan (X2)

Daya Tanggap (X3)

Jaminan (X4)

Empati (X5)

Kepuasan Nasabah
(Y)
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2.10. Hipotesis Penelitian

Arikunto (2002:64) memberikan pengertian mengenai hipotesis, yaitu :

“Suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai

terbukti melalui data-data yang terkumpul”.

Hipotesis masih akan diuji kebenarannya dengan menggunakan data-data

yang paling berguna untuk membuktikan kebenaran daripada hipotesis tersebut.

Sehubungan dengan itu maka disusun hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H1.1  =  Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dari

dimensi kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasaan nasabah tabungan

BRITAMA pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi.

H1.2  =    Diduga dimensi kualitas jasa pelayanan yang dominan berpengaruh terhadap

kepuasan nasabah tabungan BRITAMA pada PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Kawi adalah Variabel Jaminan

(Assurance).

Alasan variabel jaminan yang paling dominan, dikarenakan berdasarkan

penelitian terdahulu dengan tema yang sama, yaitu bersangkutan dengan pelayanan

pada jasa perbankan, variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah

adalah variabel jaminan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.  Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian penjelasan (eksplanatory research) karena dalam

penelitian ini menjelaskan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat yang terjadi

antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan melakukan pengujian

hipotesis. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:5) penelitian penjelasan

(explanatory research) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara

variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Oleh karena itu dalam penelitian ini

nantinya akan dijelaskan mengenai adanya hubungan kausal antara variabel yang

akan diteliti dan sejauh mana hubungan tersebut terjadi.

Dalam pelaksanaannya, penelitian penjelasan menggunakan metode penelitian

survai. Menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2004:7) penelitian survai adalah

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga

ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar

variabel sosiologis maupun psikologis.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ingin menjelaskan

hubungan kausal antara variabel Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan dengan Kepuasan

Nasabah.
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3.2.  Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian

dilakukan pada perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi,

yang berlokasi di  Jalan Kawi No. 20-22 Malang. Lokasi penelitian pada PT. BRI.

Kantor Cabang Malang Kawi termasuk lokasi yang strategis.

3.3.  Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang manajemen pemasaran dengan

memfokuskan pada perilaku konsumen. Perilaku  konsumen yang dimaksud disini

adalah tingkat kepuasan pelanggan yang dalam hal ini adalah nasabah Tabungan

BRITAMA yang telah minimal 2 (dua) tahun dan masih aktif menjadi nasabah PT.

BRI Kantor Cabang Malang Kawi, terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh

PT.  BRI Kantor Cabang Malang Kawi.

3.4.  Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data

sekunder. Menurut Marzuki (2005:59) data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya,

yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu

atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner

yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh

dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden.
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2.   Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan

baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam

bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder dapat diperoleh dari

sumber internal dan eksternal. Data internal merupakan data sekunder yang

dikumpulkan di dalam organisasi. Dalam penelitian ini, menggunakan data

sekunder internal yang berasal dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor

Cabang Malang Kawi, yaitu berupa sejarah perusahaan dan strukutur

organisasi. Sedangkan data sekunder eksternal merupakan data yang

dikumpulkan di luar organisasi. Data sekunder ini diperoleh dari literatur,

yaitu berupa kajian teori, penelitian terdahulu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Menurut Nazir (2003:193) yang dimaksud dengan wawancara adalah

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Pada

penelitian ini wawancara dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait pada

penelitian untuk mendapatkan data yang menunjang, yaitu nasabah

Tabungan BRITAMA yang telah minimal 2 (dua) tahun yang masih aktif

menjadi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang

Kawi, serta pihak-pihak yang terkait pada bank tersebut.



39

b. Kuesioner (angket)

Pengertian kuesioner menurut Nazir (2003:203) adalah sebuah set

pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan

tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna

dalam menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan dua tipe kuesioner

(angket) yaitu :

• Kuesiner terbuka, yaitu memberi kesempatan kepada responden untuk

menjawab dengan kalimatnya sendiri. Pada penelitian ini terdiri dari

pertanyaan mengenai nama, usia, jenis kelamin, pendidikan,

pekerjaan, lama menjadi nasabah dan status nasabah.

• Kuesioner tertutup, yaitu responden tinggal memilih jawaban yang

telah disediakan. Pada penelitian ini meliputi pernyataan-pernyataan

yang terdapat pada kuesioner penelitian.

Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada responden yaitu nasabah

Tabungan BRITAMA telah minimal 2 (dua) tahun yang masih aktif

menjadi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang

Kawi.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pencatatan terhadap dokumen-

dokumen mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi

dan misi, produk dan layanan jasa dan hal-hal yang menunjang penelitian.
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3.6.  Populasi dan Sampel

3.6.1. Populasi

Menurut Arikunto (2002:108) populasi merupakan keseluruhan subjek

penelitian. Sedangkan Sekaran (2006:121) mengemukakan bahwa populasi

(population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat

yang ingin peneliti investigasi.

Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi pada penelitian ini adalah semua

nasabah pengguna produk Tabungan BRITAMA PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor

Cabang Malang Kawi. Alasan dipilihnya nasabah pengguna produk simpanan

Tabungan BRITAMA karena produk tersebut merupakan produk umum untuk semua

orang, baik secara usia, dan pendapatan. Karena didukung juga dengan transaksi

keuangan yang lebih efisien tanpa terikat jangka waktu tertentu, maka hal ini menjadi

salah satu bahan pertimbangan untuk penarikan sampel agar dapat menghemat waktu

dan biaya dalam pengumpulan data.

3.6.2. Sampel

Di dalam suatu penelitian, peneliti tidak perlu meneliti semua individu di dalam

populasi karena akan memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang besar. Metode

penelitian yang digunakan secara survei yaitu dengan mengambil sebagian populasi

sebagai sampel. Dengan meneliti sebagian dari populasi tersebut, diharapkan dapat

menggambarkan hasil yang sesungguhnya dari populasi. Menurut Sekaran

(2006:123) mengartikan sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Sampel

terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.
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Dalam penelitian ini tidak mendapatkan data dengan jelas tentang jumlah

populasi, sehingga untuk menentukan ukuran sampel peneliti berpedoman pada

pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2006:160) yang

mengusulkan aturan sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk

kebanyakan penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran

sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar dari

jumlah variabel dalam studi.

Dalam penelitian ini terdapat enam variabel yang akan diukur, yaitu variabel

Variabel Bukti Fisik (X1), Variabel Keandalan (X2), Variabel Daya Tanggap (X3),

Variabel Jaminan (X4), Variabel Empati (X5) dan Variabel Kepuasan Nasabah (Y),

sehingga berdasarkan pendapat Roscoe tersebut, diperoleh angka 60 orang responden

sebagai sampel, yang berasal dari perhitungan (6 x 10). Jadi, jumlah minimal sampel

dalam penelitian ini adalah sebesar 60.

3.7. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability

sampling (penarikan sampel secara tidak acak). Menurut Sugiyono (2005:77),

nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih

menjadi anggota sampel.

Bagian dari nonprobability sampling yang digunakan adalah purposive

sampling. Menurut Sugiyono (2005:78) yang dimaksud purposive sampling adalah

teknik penentuan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan atas tujuan
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tertentu. Teknik ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu adanya

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga peneliti tidak dapat mengambil

sampel yang besar dan jauh. Sedangkan menurut Marzuki (2005:53), purposive

sampling adalah sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu

sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria sampel yang digunakan sebagai sumber data primer pada penelitian ini

adalah nasabah produk Tabungan BRITAMA PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor

Cabang Malang Kawi yang telah minimal 2 (dua) tahun lamanya menjadi nasabah.

3.8. Konsep, Variabel, Indikator, dan Item Penelitian

Pengertian konsep menurut Singarimbun dan Effendi (1995:33) adalah

merupakan istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak

mengenai suatu kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat

perhatian ilmu sosial. Konsep-konsep dalam penelitian ini, yaitu :

1. Konsep kualitas pelayanan, merupakan keseluruhan aktivitas yang dijalankan

oleh perusahaan dalam memberikan segala bentuk pelayanan yang baik

kepada pelanggan atau nasabah perusahaan.

2. Konsep kepuasan pelanggan, merupakan hasil penelitian dari pelanggan atau

nasabah tentang pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, apakah telah

memenuhi harapan nasabah.

Konsep-konsep tersebut dapat diteliti, maka harus dijabarkan dengan

mengubahnya menjadi variabel. Menurut Nazir (2003:123) variabel adalah konsep
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yang mempunyai bermacam-macam nilai. Variabel-variabel dalam penelitian ini,

yaitu :

1. Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2004:33).

Dalam penelitian ini variabel bebas terdiri dari, Bukti Fisik / Tangibles (X1),

Keandalan / Reliability (X2), Daya Tanggap / Responsiveness (X3), Jaminan /

Assurance (X4), dan Empati / Empathy (X5).

2. Variabel Terikat (Dependent)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2004:33). Dalam penelitin ini variabel

terikat yaitu Kepuasan Nasabah (Y).

Menurut Sugiyono (2004:98) bahwa dari variabel-variabel penelitian tersebut

selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian

dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk bisa menetapkan

indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang

luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti, dan teori-teori yang

mendukungnya.

Berikut ini pada Tabel 3.1 akan diterangkan lebih jelas tentang konsep, variabel,

indikator, dan item penelitian, yang nantinya akan dijadikan dasar untuk membuat

kuesioner penelitian.
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Tabel 3.1
Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian

Konsep Variabel Indikator Item

Bukti
Fisik/Tangibles (X1)

Tampilan fisik,
fasilitas, dan
penampilan

pegawai bank

1. Penggunaan teknologi yang memadai
didalam memberikan pelayanan
kepada nasabah.

2. Penataan desain dalam dan luar kantor
baik.

3. Kerapian penampilan pegawai.
4. Kebersihan kantor baik.
5. Sarana parkir kendaraan yang luas.
6. Ruang tunggu yang luas dan nyaman.

Keandalan/
Reliability (X2)

Pencatatan,
sikap sabar dan

kemampuan
pegawai

1. Ketidak-akuratan pencatatan saldo
buku tabungan BRITAMA.

2. Kesediaan mendengarkan keluhan /
masalah nasabah.

3. Kesulitan pegawai
mengoperasionalkan peralatan bank.

Daya Tanggap/
Responsiveness (X3)

Kecepatan dan
ketanggapan
pegawai bank

1. Pelayanan transaksi yang cepat.
2. Respon pegawai yang tanggap saat

nasabah membutuhkan bantuan
(kesulitan mengisi slip aplikasi).

3. Pegawai bank selalu memberikan
tanggapan yang positif kepada
nasabah yang mengajukan klaim.

4. Pihak bank memberikan informasi
yang jelas kepada nasabah.

Jaminan/
Assurance (X4)

Kemanan,
Perhatian, dan

Kesopanan.

1. Jaminan keamanan dana simpanan.
2. Memperhatikan kepentingan nasabah.
3. Sikap ramah dan sopan kepada setiap

nasabah.

Variabel

Bebas :

Kualitas

Pelayanan

(X)

Empati/
Empathy (X5)

Keadilan,
komunikasi, dan

perhatian
pegawai bank.

1. Selalu memberikan perhatian pribadi
atas kebutuhan dan keinginan nasabah.

2. Selalu memperhatikan kepentingan
setiap nasabah.

3. Memberikan kemudahan dalam
melakukan transaksi.

Variabel

Terikat :

Kepuasan

Nasabah

Kepuasan Nasabah
(Y)

Kepuasan yang
diperoleh dari

kualitas
pelayanan yang
diberikan oleh
perusahaan.

1. Keyakinan selalu merasa puas saat
menggunakan layanan jasa perbankan
PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Malang Kawi.

2. Keyakinan untuk membagi
pengalaman akan keunggulan PT. BRI
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang
Kawi.

3. Keyakinan tetap menggunakan
layanan jasa perbankan PT. BRI
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang
Kawi
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3.9. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menurut Nazir (2003:126) adalah suatu definisi yang

diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan

untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Definisi operasional dalam

penelitian ini adalah :

1. Bukti Fisik/Tangibles (X1), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukkan eksistensi kepada pihak external. Bukti Fisik harus dimiliki oleh

pegawai bank, seperti dalam variabel ini dapat diuraikan item-item yang diteliti

berdasarkaan indikator tampilan fisik, fasilitas, dan penampilan pegawai bank,

yaitu :

X1.1 Penggunaan teknologi yang memadai didalam memberikan pelayanan

kepada Nasabah

X1.2 Penataan desain dalam dan luar kantor baik

X1.3 Kerapian penampilan pegawai

X1.4 Kebersihan kantor baik

X1.5 Sarana parkir kendaraan yang luas

X1.6 Ruang tunggu yang luas dan nyaman.

2. Keandalan / Reliability (X2), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Dalam variabel

ini dapat diuraikan item-item yang diteliti berdasarkan indikator pencatatan,

sikap sabar dan kemampuan pegawai, yaitu :

X2.1 Ketidak-akuratan pencatatan saldo buku tabungan BRITAMA



46

X2.2 Kesediaan mendengarkan keluhan/masalah nasabah.

X2.3 Kesulitan pegawai mengoperasionalkan peralatan bank

3. Daya Tanggap/Responsiveness (X3), yaitu suatu kemauan untuk membantu dan

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara cepat dan tanggap dengan

disertai penyampaian jasa yang jelas. Dalam variabel ini dapat diuraikan item-

item yang diteliti berdasarkan indikator kecepatan dan ketanggapan pegawai

bank, yaitu :

X3.1 Pelayanan transaksi yang cepat.

X3.2 Respon pegawai yang tanggap saat nasabah membutuhkan bantuan

(kesulitan mengisi slip aplikasi).

X3.3 Pegawai Bank selalu memberikan tanggapan yang positif kepada nasabah

yang mengajukan klaim.

X3.4  Pihak Bank memberikan informasi yang jelas kepada nasabah.

4. Jaminan/Assurance (x4), yaitu jaminan bahwa PT. BRI Kantor Cabang Malang

Kawi memberikan jaminan keamanan dana simpanan, perhatian, dan

kesopanan. Dalam variabel ini dapat diuraikan item-item yang diteliti, yaitu :

X4.1  Jaminan keamanan dana simpanan

X4.2 Memperhatikan kepentingan setiap nasabah

X4.3  Sikap ramah dan sopan kepada setiap nasabah nasabah.

5. Empati/Empathy (x5), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat

individual atau pribadi yang diberikan kepada para nasabah dengan berupaya

memahami keinginan nasabah. Dalam variabel ini dapat diuraikan item-item
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yang diteliti berdasarkan indikator keadilan, komunikasi, dan perhatian pegawai

bank, yaitu  :

X5.1 Selalu memberikan perhatian pribadi atas kebutuhan dan keinginan nasabah

X5.2 Selalu memperhatikan kepentingan setiap nasabah.

X5.3  Memberi kemudahan dalam melakukan transaksi.

6.    Variabel Terikat (Dependent Variable), yaitu kepuasaan nasabah dari kualitas

pelayanan yang diberikan oleh PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi, Meliputi:

Y1.1 Keyakinan selalu merasa puas saat menggunakan layanan jasa perbankan

       PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi.

Y1.2 Keyakinan untuk membagi pengalaman akan keunggulan PT. BRI

Kantor Cabang Malang Kawi.

Y1.3 Keyakinan tetap menggunakan layanan jasa perbankan PT. BRI Kantor

Cabang Malang Kawi.

3.10. Skala Pengukuran Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2004:840) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut apabila digunakan dalam pengukuran

akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert,

yaitu dengan memberikan pilihan jawaban untuk rata-rata pernyataan.

Jawaban setiap item instrumen dari tanggapan responden yang menggunakan

skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, dan
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jawaban itu diberi skor. Penentuan skor pada instrumen penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Sangat  Setuju   diberi skor : 5

Setuju    diberi skor : 4

Ragu-ragu / Netral  diberi skor : 3

Tidak Setuju   diberi skor : 2

Sangat Tidak Setuju  diberi skor : 1

3.11. Uji Instrumen Penelitian

Untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya maka

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Adapun pengujian validitas dan reliabilitas

dalam penelitian ini menggunakan komputer dengan program SPSS (Statistical

Product and Services Solutions) for Windows Release versi 15.

3.11.1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana tingkat efektifitas alat pengukur

didalam melakukan pengukuran. Valid atau tidaknya suatu instrumen dapat diketahui

dengan membandingkan indeks korelasi Product Moment Pearson dengan

signifikansi 5 %. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka instrumen

dinyatakan tidak valid. Sebaliknya, jika hasil korelasi lebih besar dari 0,05 maka

instrumen dinyatakan valid.r dapat dirumuskan (Arikunto; 2004)

r xy =
∑ ∑∑

∑ ∑ ∑
−×−

−
2222 )())(( YYnXXn

YXXYn
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Keterangan:

N: banyak sampel

X: skor X

Y: skor Y

Tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai r hitung

dengan alpha-nya. Bila probabilitas 0,05 maka alat ukur tersebut dikatakan valid.

3.11.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. (Singarimbun, 1995:150).

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas menggunakan rumus Alpha.

Menurut Arikunto (2002:171) rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misal angket atau soal bentuk uraian. Dengan

rumus sebagai berikut :

( ) 








 ∑
−








−

=
t

b

k
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Keterangan :
r11  =  Reliabilitas instrumen
k  =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

2
bσ∑   =  Jumlah varians butir

2
1σ   =  Varians total

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien

keandalan lebih besar atau sama dengan 0,6. Sehingga apabila  sama dengan 0,6

maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Menurut Sugiyono untuk dapat memberi
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interpretasi terhadap kuatnya korelasi, maka dapat digunakan pedoman seperti yang

ditunjukkan pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat kuat
Sumber  :  Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2005:183.

3.12.  Metode Analisis Data

3.12.1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum diuji persamaan regresi berganda sesuai dengan pengujian secara

simultan dan parsial, maka akan dilakukan terlebih dahulu apakah persamaan yang

telah diasumsikan tidak terjadi pengaruh antar variabel atau memenuhi syarat BLUE

(Best linier Unbiased Estimeted).

Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Asumsi-asumsi tersebut yaitu: Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji

Normalitas.
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3.12.1.1.  Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang sempurna atau pasti diantara

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan garis regresi (Gujarati, 1997:45).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen.

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat

nilai Variance Inflation Factor (VIF) atau faktor pertambahan ragam. Apabila nilai

VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila VIF lebih

kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.12.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan asumsi Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam

sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan yang lain tetap,

maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas.

Menurut Santoso (2002:208), model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas.

Model regresi yang bebas heteroskedastisitas dapat dilihat melalui charts

scatterplot. Menurut Santoso (2002:210), dasar pengambilan keputusannya adalah

sebagai berikut:

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.
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b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastistas.

3.12.1.3.  Uji Normalitas

Tujuan asumsi normalitas data adalah untuk menguji apakah dalam suatu

model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data

normal atau mendekati normal (Santoso, 2002:212).

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data

(titik), pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari

residualnya.

Menurut Santoso (2002:214) metode yang digunakan untuk menguji

normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik

normalitas. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal

atau tidak mangikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

3.12.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2005:210) analisis regresi berganda digunakan oleh

peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya)

variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor

prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Metode ini digunakan untuk

mengetahui variabel yang dominan memberi sumbangan terhadap variabel terikat dan
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untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dan

variabel terikat. Rumusnya adalah:

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5

Keterangan:
Y = Kepuaaan nasabah
b = koefisien regresi
X1 = variabel Bukti Fisik
X2 = variabel Keandalan
X3 = variabel Daya tanggap
X4 = variabel Jaminan
X5 = variabel Empati

Tujuan dari regresi berganda menurut Santoso (2002:163) adalah

memprediksi besar variabel tergantung dengan menggunakan data variabel bebas

yang sudah diketahui besarnya. Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi, maka

data setiap variabel harus tersedia. Selanjutnya berdasarkan data itu peneliti harus

dapat menemukan persamaan melalui perhitungan.

3.12.3. Analisis Uji Hipotesis

Metode analisis data ini bertujuan untuk melihat atau menentukan variabel-

variabel manakah yang dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian oleh

konsumen. Analisis Uji hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

1. Uji F

Dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas yaitu Bukti Fisik (X1),

Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4) , dan Empati (X5) yang

dihasilkan dari persamaan regresi secara simultan mempunyai pengaruh
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yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). Uji F dirumuskan sebagai

berikut (Rangkuti, 2001:165):

    R2/ K
 F = 
         (1-R2)(n-K-1)

Keterangan:
F = pendekatan distribusi normal
R = koefisien determinan berganda
K = jumlah variabel bebas
n = jumlah sampel

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas

dengan variabel terikat.

Ha  0, artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel

terikat.

Uji statistik F dalam penelitian ini diuji dengan tingkat signifikansi

(α ) sebesar 0,05 atau 5%. Menurut Santoso (2002:119) dasar pengambilan

keputusan berdasarkan perbandingan Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung >  Ftabel

maka H0 ditolak dan Ha diterima dan jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan

Ha ditolak. Atau berdasar nilai probabilitas, jika probabilitas > 0,05 maka H0

diterima (nonsignifikan) dan jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak

(signifikan).
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2. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial atau individual, pengaruh

dari variabel bebas (X) yang dihasilkan dari persamaan regresi secara

individu berpengaruh terhadap nilai variabel terikat (Y).

Rumus uji t adalah:

bi
 t = 

Sbi

Keterangan:
bi = koefisien regresi
sbi = standar error koefisien regresi

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas

dengan variabel terikat.

Ha  0, artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel

terikat.

Uji statistik t dalam hal ini diuji dengan tingkat signifikansi (α )

sebesar 0,05 atau 5%. Menurut Santoso (2002:97) dasar pengambilan

keputusan berdasarkan perbandingan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel,

maka H0 ditolak dan Hi diterima dan jika thitung < ttabel, maka H0 diterima

dan Ha ditolak. Atau berdasar nilai probabilitas, jika probabilitas > 0,05

maka H0 diterima (nonsignifikan) dan jika probabilitas < 0,05 maka H0

ditolak (signifikan).
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3. Uji Variabel Dominan

Uji untuk mengetahui pengaruh variabel paling dominan diuji

dengan membandingkan nilai standarrdized coefficient beta dari masing-

masing variabel independent. Nilai tertinggi dari standardized coefficient

beta suatu variabel independen menunjukkan pengaruh yang dominan dari

variabel tersebut terhadap variabel dependennya.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Pendirian Perusahaan

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

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

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum

Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895,

yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah

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

disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik

Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948,

kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali

setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank

Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960

dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari

BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian

berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan

ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan

Nelayan.
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Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang

pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan

baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN)

diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan

NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

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

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

Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank

Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank

Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun

1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun

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

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan

Pemerintah. Kemudian pada tanggal 10 November 2003, PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. melakukan go public dengan melakukan pencatatan saham perdananya

di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang didirikan sejak tahun 1895

didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu

dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini

antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) pada

tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar
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pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp.

20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 447

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

Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1

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

Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 Payment

Point, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

4.1.2. Bentuk Badan Hukum

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun

1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 status Bank

Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang

kepemilikannya masih 100% di tangan pemerintah. Kemudian pada 10 November

2003, Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk, dimana sebagian sahamnya dijul kepada masyarakat umum (go public) tetapi

dengan saham mayoritas sampai saat ini (70% )masih dipegang oleh pemerintah.

4.1.3. Visi dan Misi Perusahaan

a.  Visi Perusahaan

• Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan

kepuasan nasabah.



60

b. Misi Perusahaan

• Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang

peningkatan ekonomi masyarakat.

• Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja

yang terbesar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang

professional dengan melaksanakan praktek good corporate

governance.

• Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

c. Good Corporate Goveranance terdiri dari:

i) Transparancy (keterbukaan), dimana kebijakan dan keputusan

dilakukan secara transparan.

ii) Accountability (akuntabilitas), yaitu melaksanakan pekerjaan dengan

penuh tanggung jawab terhadap kinerja dan kepatuhannya dalam

hukum, etika bisnis, dan etika perusahan.

iii) Responsibility (tanggung jawab), yaitu memenuhi prinsip kehati-hatian

dan senantiasa waspada terhadap risiko dan pengaruh negatif yang

mungkin timbul.

iv) Indepedency (independen), yaitu kegiatan atau putusan yang bebas

dari benturan kepentingan serta bersifat obyektif.
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v) Fairness (keadilan), yaitu memenuhi prinsip-prinsip yang seimbang

kepada semua pihak.

4.1.4. Slogan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

“BRI, melayani seluruh lapisan masyarakat”

“BRI, mengutamakan kepuasan nasabah”

“BRI, memang lebih baik”

“BRI, melayani dengan setulus hati”

• Sasaran Jangka Panjang

a. Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam asset dan

keuntungan.

b. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil

dan menengah.

c. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agribisnis.

d. Menjadi salah satu bank go public terbaik.

e. Menjadi bank yang melaksanakan good corporate governance secara

konsisten.

f.  Menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insan BRI.

4.1.5. Lokasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang

Kawi.

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi terletak di Jalan

Kawi No.20-22 Malang. Wilayah kerja PT BRI Kantor Cabang Malang Kawi

meliputi wilayah kota dan kabupaten Malang dengan 32 jaringan kantor unit yang

tersebar di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Malang, dan 3 BRI Kantor
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Cabang Pembantu. Berikut ini tabel yang menunjukkan jaringan kerja Unit Desa BRI

KANCA Malang Kawi.

Tabel 4.1
Jaringan Kantor Unit PT BRI Kantor Cabang Malang

Kawi
1. Unit Ngantang 17.    Unit Madyopuro
2. Unit Batu I 18.    Unit Junrejo
3. Unit Karang Ploso 19.    Unit Tawangmangu
4. Unit Lawang 20.    Unit Klojen
5. Unit Singosari 21.    Unit Tanjungrejo
6. Unit Blimbing 22.    Unit Mergosono
7. Unit Pujon 23.    Unit Oro-oro Dowo
8. Unit Kasembon 24     Unit Sumbersari
9. Unit Gatsu 25.    Unit LA Sucipto
10. Unit Wagir 26.    Unit Purwantoro
11. Unit Pasar Besar 27.    Unit Soekarno Hatta
12. Unit Dinoyo 28.    Unit USA
13. Unit Dau 29.    BRI KCP Batu
14. Unit Sukun 30.    BRI KCP  Lawang
15. Unit Batu II 31     BRI KCP  Unibraw
16. Unit Bentoel 32.    BRI Malang Kawi

    Sumber: PT BRI (Persero) Tbk. Kanca Malang Kawi

4.1.6.  Jumlah Pekerja

Saat ini PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi memiliki pegawai yang terdiri

dari pegawai tetap dan pegawai outsourcing. Jumlah pegawai tetap sebanyak 64

orang, dan pegawai outsourcing sejumlah 8 orang. Sehingga total karyawan saat ini

berjumlah 72 orang.

4.1.7.  Struktur Organisasi

Setiap organisasi dibentuk karena adanya suatu tujuan tertentu yang mana

tujuan ini menjadi landasan utama bagi semua pelaku organisasi di dalam bekerja.
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Dengan struktur organisasi yang jelas akan terlihat tanggung jawab dan wewenang

yang dimiliki oleh setiap individu di dalamnya.
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. BRI
Kantor Cabang Malang Kawi

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi, Tahun 2009
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Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi,

sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran)

satuan kerja.

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan dalam organisasi PT.

BRI Kantor Cabang Malang Kawi adalah sebagai berikut :

a. Pemimpin Cabang

i) Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi dan mengupayakan

pencapaian rencana kerja.

ii) Menciptakan dan menjamin kelancaran pelayanan operasional di Kantor

Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan BRI Unit.

iii) Mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat

mendukung pencapaian pasar sasaran, kriteria Risiko yang dapat Diterima

(KRD) dan rencana pemasaran tahunan (RPT).

iv) Melakukan pembinaaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan

pegawai di Kantor Cabang, KCP, dan Unit.

v) Pimpinan Cabang berfungsi sebagai pejabat relationship manager dan

sekaligus credit risk management sesuai dengan batas kewenangannya.

vi) Melakukan negosiasi dan menyetujui tingkat suku bunga simpanan sesuai

dengan kewenangannya.

vii) Memprakarsai, merekomendasi, dan memutus kredit.

viii)Memutuskan putusan penundaan kredit serta putusan-putusan lain dalam

menjaga kelancaran operasional kredit pada Kantor Cabang, KCP, dan Unit.
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b. Manajer Pemasaran

i) Mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat

mendukung pencapaian pasar sasaran, kriteria risiko yang dapat diterima

(KRD) dan rencana pemasaran tahunan (RPT).

ii) Menyusun RPT yang menjadi tanggung jawab sesuai rencana kerja anggaran

(RKA), pasar sasaran, dan KRD Kantor Cabang.

iii) Menetapkan proses kredit sesuai dengan kebijakan umum perkreditan (KUP)

BRI dan pedoman pelaksanaan kredit (PPK) retail yang telah ditetapkan

terhadap account yang termasuk portofolionya untuk mencapai target Kantor

Cabang.

iv) Menjamin KUP dan PPK dilaksanakan secara baik dan benar untuk mencapai

keuntungan yang maksimal dan risiko yang sekecil-kecilnya.

v) Melaporkan masalah-masalah perkreditan kepada pimpinan cabang.

vi) Melakukan kegiatan pemasaran kredit, dana, dan jasa.

vii) Memonitor Account Officer (AO) dalam melengkapi dokumen-dokumen

kredit.

c. Account Officer (AO)

i) Membuat RPT perkreditan atas sektor yang dikelolanya dan bertanggung

jawab atas pencapaiannya.

ii) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account yang menjadi

tanggung jawab serta memantau hasil yang dapat dicapainya.

iii) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai

pendapatan yang optimal bagi Kantor Cabang.
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iv) Memberikan pelayanan  yang sebaik mungkin kepada nasabah.

v) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasannya dalam

pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.

d. Fundding Officer

i) Menyusun rencana tahunan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh

pimpinan cabang untuknya.

ii) Mengindentifikasi sumber dana potensial/calon penyimpan potensial (CPP)

baik perorangan maupun  perusahaan/ instansi.

iii) Menyusun rencana kerja tiga bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan yang

telah ditetapkan untuknya oleh pimpinan cabang atau manajer pemasaran.

iv) Menyusun rencana kerja bulanan sebagai rincian dari rencana kerja tiga

bulanan untuk mengevaluasi hasil penjualan yang dicapai setiap akhir bulan.

v) Mengusulkan spesial rate simpanan kepada pimpinan cabang sesuai

permohonan calon nasabah.

vi) Melakukan tugas kerja lainnya yang diinstruksikan pimpinan cabang.

e. Manajer Operasional

i) Memastikan bahwa pengelolaan kas kantor cabang dan surat-surat berharga

telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ii) Mengelola kas kantor cabang dan surat-surat berharga.

iii) Melaksanakan fiat bayar tunai, over banking, kliring dan nafiat baik pada

bukti pembukuan maupun pada BRINETS sesuai kewenangannya.

iv) Menyetujui pengeluaran biaya eksploitasi kecuali biaya promosi dan

represetasi.
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v) Menindaklanjuti semua temuan audit.

f. Ass. Manajer Operasional

i) Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi dalam kurun waktu setelah close

system pada hari kerja sebelumnya sampai awal hari kerja berikutnya.

ii) Memastikan bahwa semua pegawai dibawah telah  siap ditempatnya masing-

masing dan melaksanakan flag operasional.

iii) Mengelola kas kantor cabang (Rupiah dan valas) sesuai maksimum kas yang

ditetapkan, melaksanakan pergesaran kas antar unit kerja dan memelihara

register O sesuai ketentuan.

iv) Memastikan bahwa pembuatan laporan yang menjadi tanggung jawabnya.

v) Mengelola GIRO BRI di Bank Indonesia bagi kantor cabang yang telah

ditunjuk.

vi) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan atasan.

g. Supervisor Pelayanan Kas

i) Melakukan ovveride pada BRINETS sesuai kewenangannya.

ii) Melakukan fungsi checker pada bukti pembukuan sesuai kewenangannya.

iii) Melakukan kegiatan verifikasi.

iv) Menyetujui tambahan kas awal teller, membuku kas dan mendistribusikan

uangnya kepada teller.

v) Memelihara register kas induk.

vi) Mengisi kas ATM bersama petugas yang ditunjuk.

vii) Membuku setoran kas teller pada akhir hari dan melakukan opname kas.
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h. Kasir Induk

i) Melayani pergeseran kas teller.

ii) Menatakerjakan register kas induk.

iii) Mengelola kas kasir induk yang berasal dari teller.

iv) Memastikan uang fisik telah dihitung, disortir, dibendel, diikat, dan diparaf.

v) Memastikan keamanan sisa kas induk selama jam kerja.

vi) Menjamin kelancaran pelayanan kepada nasabah dengan transaksi yang

jumlahnya besar.

i. Teller

i) Mengentry bukti pembukuan dalam BRINETS.

ii) Melakukan fungsi checker pada bukti pembukuan sesuai wewenangnya.

iii) Mencetak AATR dan CICOR. AATR adalah laporan yang dicetak oleh teller

yang berisikan semua transaksi yang dilakukan teller dan telah di accept oleh

BRINETS. CICOR adalah laboran yang dicetak teller yang berisikan semua

transaksi yang dilakukan oleh teller dan dikelompokkan berdasarkan jenis

transaksi, atau transaksi penerimaan atau transaksi pengeluaran.

iv) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setoran.

v) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima termasuk kelengkapan MCS

sebelum dibayarkan kepada yang berhak.

vi) Menjaga semua peralatan yang berkaitan dengan peralatan kas seperti, mesin

hitung, lampu UV, dapat berfungsi dengan baik.
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j. Teller Kliring

i) Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran dan warkat kliring

penyerahan dari nasabah/UPN/BRI Unit.

ii) Menyerahkan warkat kliring ke petugas kliring.

iii) Membuku tanda setoran kliring dan nota kredit/nota debet.

iv) Menerima, meneliti, memeriksa, mengesahkan sesuai batas wewenangnya dan

membuku warkat kliring penerimaan.

v) Menerima dan membuku warkat kliring penyerahan yang ditolak oleh bank

lain.

vi) Melakukan fungsi checker atas transaksi kliring.

vii) Menyetujui transaksi kliring dalam batas kewenangannya.

k. Payment Point

i) Menerima setoran uang tagihan PLN, PBB, Pajak, TELKOM dari pelanggan.

ii) Memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti setoran dan dokumen

pendukungnya.

iii) Melakukan penyetoran uang ke teller atau SPV (dalam hal bertindak sebagai

teller) atas semua uang yang diterima pada hari yang sama.

iv) Menatakerjakan kwitansi tagihan PLN, TELKOM, PBB, Pajak yang diterima

dari instansi yang bersangkutan serta mengembalikan kwitansi tagihan yang

tersisa.

l. Unit Pelayanan Nasabah

i) Memberikan informasi kepada calon nasabah/nasabah mengenai produk-

produk dana dan jasa BRI.
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ii) Memberikan informasi saldo simpanan transfer, maupun pinjaman bagi

nasabah yang memerlukan.

iii) Melayani permintaan salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan.

iv) Memberikan pelayanan khusus bagi nasabah yang memerlukan.

v) Menerima dan menginventarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan

kepada pejabat yang berwenang.

m. Unit Pelayanan Devisa

i) Memeriksa pemberitahuan kepada nasabah atas Leter Of Credit (L/C) dan

surat berdokumen dalam negeri (SKBDN) yang diterima.

ii) Meneliti kesesuain dokumen ekspor dengan L/C dan SKBDN dan melakukan

negosiasi dengan eksportir.

iii) Bertindak sebagai checker dalam penyiapan dokumen hasil negosiasi untuk

penagihan ke bank lain sesuai L/C dan SKBDN.

iv) Bertindak sebagai checker dalam nota pembukuan wesel ekspor dan

penyelesaiannya.

v) Memeriksa kelengkapan persyaratan nasabah dalam aplikasi L/C dan

SKBDN.

n. SPV Administrasi Kredit

i) Melaksanakan kegiatan penelitian, analisis terhadap permohonan kredit.

ii) Melaksanakan kegiatan administratif untuk meminta persetujuan kreit kepada

pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pimpinan cabang.

iii) Mengenai penyelesaian kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan

macet, serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan.
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iv) Melaksanakan administrasi, laporan kredit dan mengelolah serta memantau

perkembangan daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank

Indonesia.

o. Fungsi Akuntansi

i) Memastikan bahwa proses pembukuan di kantor cabang, dan kantor cabang

lain telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ii) Memastikan bahwa semua laporan-laporan yang diperlukan telah dibuat

dengan akurat dan disampaikan tepat waktu.

iii) Menganalisa keragaan usaha kantor cabang dan kantor cabang lain sesuai

kebutuhan.

iv) Mengoreksi laporan laba rugi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

v) Menyajikan/mencetak informasi-informasi pembukuan yang diperlukan.

p. SPV Pelayanan Internal

i) Memastikan bahwa tugas-tugas dibidang personalia, logistik, dan keamanan

di kantor cabang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

ii) Mengadministrasikan semua jenis barang di kantor cabang dan kantor cabang

lain dan menyiapkan perhitungan dan bukti pembukuannya.

iii) Menyiapkan data pembayaran gaji pejabat/pegawai pimpinan cabang dan

kantor cabang lain dari SAP-SDM dan mengirimkan data pegawai ke kantor

cabang lain.

iv) Memeliharakerjakan register aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap, biaya-

biaya, inventaris kantor yang dibeli dengan biaya eksploitasi dll.
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q. Sekretariat

i) Mengendalikan surat-surat masuk dengan tertib sesuai ketentuan yang

berlaku.

ii) Mengatur lalu lintas pembicaraan melalui telepon.

iii) Mendistribusikan semua surat-surat masuk kepada pejabat yang berwenang.

iv) Menyiapkan surat-surat keluar untuk diserahkan kepada petugas  ekspedisi.

v) Mengatur agenda pimpinan cabang.

vi) Melayani tamu-tamu yang akan bertemu pimpinan cabang.

vii) Mengirimkan surat/berita penting lainnya melalui faximili atas perintah

pimpinan cabang.

r. Unit Personalia/SDM

i) Memeliharakerjakan gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku, biaya

pengobatan, cuti pegawai, dan hak-hak pegawai lainnya dengan benar dan

sesuai dengan peraturan/ketentuan kepegawaian yang berlaku.

ii) Memeliharakerjakan file kepegawaian yang berlaku.

iii) Memeliharakerjakan absensi pegawai.

iv) Mengadministrasikan semua bentuk hukuman jabatan bagi pegawai sesuai

instruksi rumah tangga/pimpinan cabang.

v) Mengatur pembagian kerja sopir, pramubakti, SATPAM, secara efektif dan

efisien.
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4.1.8.  Lingkup Usaha

Dalam menjalankan usahanya, PT.BRI memiliki berbagai usaha antara lain,

yaitu:

a. Melayani penerimaan setoran dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa giro, tabungan, dan deposito.

b. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam

kredit.

c. Melayani segala bentuk jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring,

Real Time Gross Settlement (RTGS) dan sebagainya.

d. Melayani pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan pajak.

e. Melayani kegiatan jasa dalam bentuk usaha devisa seperti letter of credit bagi

para eksportir.

f. Melayani aktivitas investasi dana melalui reksadana kedalam portofolio investasi

yang dikelola oleh manajer investasi.

g. Melayani pembayaran uang sekolah untuk beberapa universitas.

h. Melayani pembayaran tagihan kartu kredit BRI, maupun kartu kredit bank lain.

i. Melayani pembayaran tagihan telepon seluler pasca bayar.

3.1.9 Lingkup Pemasaran

PT. BRI, merupakan salah satu bank umum terbesar di Indonesia yang

memfokuskan diri pada pembiayaan mikro dan pertumbuhan sektor ekonomi,

perusahaan dan menengah (UKM) dan agribisnis. Seseuai dengan fungsi utama bank

di Indonesia sebagai penghimpun dana dari masyarakat, PT. BRI, yang memiliki

jaringan kantor terluas di setiap propinsi di Indonesia menawarkan ber bagai produk
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dan jasa keuangan bagi nasabah, perusahaan mikro, kecil dan menengah serta

korporasi. Kegiatan PT. BRI, dilaksanakan untuk melayani berbagai kebutuhan

nasabah peminjam dan penabung yang berbeda.

Lingkup pemasaran yang selama ini dijalankan oleh PT. BRI, Kantor Cabang

Malang Kawi adalah sebagai berikut :

1.   Penghimpunan dana dari masyarakat yang berupa :

a. Giro BRI

      Adalah simpanan/dana pihak ketiga, dimana penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek (cheque),

bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro yang dilayani

oleh PT. BRI, Kantor Cabang Malang Kawi adalah :

i) Giro Rupiah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan

setiap saat untuk pemenuhan kebutuhan perbankan nasabah.

ii) Giro Valas, adalah simpanan dalam valuta asing pihak ketiga pada

BRI yang setiap saat dapat diambil alih oleh pemegang rekening.

b. Tabungan

PT. BRI, Kantor Cabang Malang Kawi menyediakan beberapa jenis

tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu :

i) Tabungan BRI BRITAMA, adalah tabungan BRI yang penyetoran dan

pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya

selama saldo mencukupi.

ii) Tabungan Haji, adalah tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan

guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
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iii) Tabungan Simpedes BRI, adalah simpanan masyarakat dalam bentuk

tabungan yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik

frekuensi maupun jumlahnya selama saldo mencukupi.

c. Deposito BRI

Deposito berjangka adalah simpanan dari masyarakat kepada bank, yang

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai

yang telah diperjanjikan antara penyimpan dengan bank yang

bersangkutan. Deposito yang disediakan oleh PT. BRI, Kantor Cabang

Malang Kawi adalah :

i) Deposito BRI Rupiah, adalah simpanan berjangka dalam mata uang

rupiah yang dikeluarkan oleh BRI dimana penarikannya hanya dapat

dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

ii) Deposito BRI Valas, merupakan simpanan pihak ketiga berupa

deposito dalam mata uang asing yang hanya dapat diambil setelah

jangka waktu tertentu sebagaimana telah di perjanjikan antara

Deposan dengan BRI.

iii) Deposito On Call, merupakan simpanan (deposito) atas nama pihak

ketiga (perorangan, perusahaan, yayasan/dana pensiun, dan lain-lain)

atau bank yang penarikannya dapat dilaksanakan dengan syarat

pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan

nasabah secara lisan (via telepon) atau secara tertulis (via facsmile)

kepada Kantor Cabang BRI.
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iv) Serti BRI, adalah Sertifikat Deposito Bank Rakyat Indonesia dengan

jangka waktu tetap (fixed time), atas pembawa (atas unjuk) yang dapat

diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

2. Penyaluran dana kepada masyarakat atau pemberian kredit

Jasa pemeberian kredit yang dilakukan oleh PT. BRI, Kantor Cabang Malang

Kawi terbagi atas tiga macam kredit, yaitu :

a. Kredit Mikro dengan nama produknya adalah Kupedes merupakan kredit

yang diprioritaskan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menunjang

program pemerintah dalam rangka pembangunan perekonomian nasional.

b. Kredit Ritel

Jasa pemeberian kredit ritel terbagi atas 8 bagian, yaitu :

i) Kredit Agunan Kas, merupakan kredit yang menjaminkan surat-surat

berharga untuk mencukupi besaran plafon kredit yang diajukan,

berupa Setoran Kas (rekening simpanan di BRI) baik Rupiah ataupun

Valas atau Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan jenis

simpanan lainnya yang diterbitkan BRI atau Sertifikat Bank Indonesia

yang pembeliannya dengan BRI. Maksimal jangka waktu

pengembalian pinjaman kredit adalah 3 (tiga) tahun.

ii) Kredit Express, merupakan kredit bagi para professional khususnya

dokter, notaris, akuntan, dan bidan, yang berminat mengembangkan

usaha. Besaran plafon pembiayaan dana usaha untuk Kredit Express

berkisar pada rentang besaran Rp. 25 juta s.d Rp. 150 juta. Jangka
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waktu kredit disesuaikan dengan jenis kredit yaitu jangka waktu

maksimal 5 tahun dan 3 tahun.

iii) Kredit Investasi, merupakan kredit bagi para pengusaha UMKM yang

membutuhkan pembiayan investasi aktiva tetap (seperti pengadaan

mesin, peralatan, kendaraan operasional, pembelian/renovasi

bangunan usaha). Selain itu, Bank BRI juga memberikan Kredit

Investasi refinancing, yang merupakan solusi bagi pengusaha yang

telah/sedang menjalankan proyek namun mengalami hambatan biaya

untuk menyelesaikan proyek tersebut.

iv) Kredit Modal Kerja, merupakan salah satu layanan BRI yang

bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan

tambahan persediaan.

v) Kredit Modal Kerja Ekspor, adalah fasilitas kredit untuk tujuan

pembiayaan pre-export (Pembiayaan untuk produksi atau pembelian

barang-barang untuk diekspor) dan pembiayaan post-export

(pembiayaan untuk melakukan negosiasi wesel eksport).

vi) Kredit Modal Kerja Impor, merupakan fasilitas kredit yang disediakan

bagi pembiayaan aktivitas pembiayaan seluruh/sebagian kegiatan

transaksi impor, khususnya yang berhubungan dengan L/C impor.

vii) Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK Konstruksi), merupakan

fasilitas pembiayaan modal kerja bagi kontraktor yang memperoleh

kontrak kerja/surat perintah kerja/penyelesaian suatu proyek. Selain
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fasilitas KMK Konstruksi, untuk pengerjaan suatu proyek kepada

kontraktor dapat diberikan fasilitas Bank Garansi.

                   viii) Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap), merupakan

salah satu pelayanan perbankan yang ditawarkan Bank BRI, untuk

para karyawan berpenghasilan tetap. Nasabah dapat memanfaatkan

fasilitas Kretap untuk memenuhi berbagai keperluan apapun sesuai

kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif nasabah.

3. Jasa – jasa lain yang diberikan oleh PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi,

antara lain :

a. Jasa Bisnis

i) Bank Garansi, merupakan jaminan pembayaran yang diberikan pada

pemilik proyek dimana dengan jaminan tersebut bank menyatakan

akan memenuhi kewajiban Debitur kepada pemilik proyek, apabila

Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atau wanprestasi.

ii) Kliring, adalah proses penyampaian suatu surat berharga yang belum

merupakan suatu kewajiban bagi bank, dimana surat berharga tersebut

disampaikan oleh bank penarik, hingga adanya pengesahan oleh bank

tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang

rupiah.

iii) ATM, adalah layanan perbankan yang dilakukan melalui mesin ATM

(Automatic Teller Machine) yang dapat melayani selama 24 jam untuk

melakukan transaksi perbankan.
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iv) Layanan Ekspor, merupakan layanan perbankan yang diberikan oleh

BRI atas ekspor yang dilaksanakan, dalam bentuk jasa layanan ekspor

dan pembayaran ekspor.

v) Layanan Impor, merupakan layanan perbankan yang diberikan oleh

BRI kepada nasabah atas transaksi impor yang dilaksanakan, dalam

bentuk jasa layanan impor dan pembiayaan impor.

vi) Remittance, adalah layanan perbankan BRI kepada nasabah untuk

pengiriman dan penerimaan dana valuta asing (valas) melalui transfer,

baik ditujukan kepada bank di dalam maupun diluar negeri.

vii) SKBDN, merupakan jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh Bank

BRI atas permintaan pembeli/distributor untuk menjamin pembayaran

kepada penjual/supplier.

b. Jasa Keuangan

i) Bill Payment, adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan

memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di teller BRI.

ii) CEPEBRI, adalah surat berharga yang diterbitkan dalam nilai

rupiah dengan ciri-ciri sebagai berikut :

• Terpercaya, aman , praktis, dan fleksibel.

• Di jamin dengan seluruh harta kekayaan BRI.

• Jumlahnya sesuai nominal yang tercetak, baik dalam angka

maupun huruf.
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iii) INKASO, adalah penagihan oleh bank yang bertindak untuk dan

atas nama seseorang kepada seseorang atas dasar suatu hak tagihan

dalam bentuk surat berharga. Surat berharga yang merupakan hak

tagihan yang digolongkan sebagai warkat inkaso : Cek, Bilyet Giro

(BG), aksep/Promes, dan kuintansi yang sudah ditandatangani

serta sudah jatuh tempo.

iv) Penerimaan Setoran, BRI melayani beberapa transaksi setoran atau

pembayaran (payment) untuk berbagai macam keperluan antara

lain sebagai berikut :

• Setoran pembayaran tagihan rekening listrik.

• Setoran pembayaran tagihan rekening telepon.

• Setoran pembayaran Pajak Bumi Bangunan.

• Setoran pembayaran Gaji Pegawai.

• Setoran pembayaran Pensiun Pegawai (Taspen).

• Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji ( BPIH ) Lunas.

v) Transaksi Online, Transaksi Online atau Transaksi Antar Cabang

adalah layanan antar rekening secara online yang dapat dilakukan

di seluruh Kantor Cabang BRI dan BRI Unit yang telah online.

Jenis produk yang dapat bertransaksi online adalah BRITAMA dan

GIROBRI.

vi) Transfer & LLG, Layanan Transfer adalah layanan pengiriman

uang baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas melalui
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BRI, sedangkan layanan Lalu Lintas Giro (LLG) adalah layanan

pengiriman uang ke bank lain melalui sistem kliring.

c. Jasa lain

i. Setoran Pajak, BRI memberikan pelayanan berupa pembayaran

pajak yang dapat dilakukan disemua Kantor Cabang BRI

ii. Dana Orang Tua Asuh, BRI menghimpun dana untuk Orang Tua

Asuh bagi anak yang tidak mampu.

iii. Western Union, merupakan layanan tercepat untuk pengiriman

dan penerimaan uang diseluruh dunia.

iv. Denda Tilang, BRI memberikanm pelayanan pembayaran denda

tilang bagi nasabahnya.

v. Zakat Infaq, BRI juga menghimpun dana bagi nasabahnya yang

ingin berzakat dan infaq.

4.2 Gambaran Umum Identitas Responden

Berdasarkan hasil penelitian dari 60 responden yang merupakan nasabah

Tabungan BRITAMA yang telah minimal 2 (dua) tahun yang masih aktif menjadi

nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi, diperoleh

gambaran umum mengenai identitas responden yang diklasifikasikan berdasarkan

jenis kelamin responden, usia, pendidikan, pekerjaan, lama responden menjadi

nasabah PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi, dan penggunaan jasa layanan PT.

BRI Kantor Cabang Malang Kawi dalam 1 bulan.
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4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden yang merupakan nasabah tabungan BRITAMA yang

telah minimal 2 (dua) tahun yang masih aktif menjadi nasabah PT. BRI Kantor

Cabang Malang Kawi berdasarkan jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel

berikut ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Banyaknya Responden Prosentase (%)
Laki-laki

Perempuan

40

20

66,67

33,33

Total 60 100,00
Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009

Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas responden dengan jenis kelamin laki-

laki yaitu sebesar 66,67% dari keseluruhan responden, sedangkan responden wanita

hanya 33,33%.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang melakukan transaksi saat

peneliti menyebarkan kuesioner adalah nasabah laki-laki. Hal ini disebabkan karena

tabungan BRITAMA lebih menarik dari pada produk tabungan yang lain, dengan

beberapa alasan, antara lain : tabungan BRITAMA merupakan produk unggulan BRI,

tabungan BRITAMA untuk semua kalangan tidak dibatasi usia maupun pendapatan,

tabungan BRITAMA transaksinya tidak dibatasi oleh waktu, tabungan BRITAMA

menyediakan bungah yang cukup besar, dan juga tabungan BRITAMA menyediakan

berbagai macam hadiah seperti untung beliung Britama.
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4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perilaku

nasabah. Usia membawa suatu kecenderungan sikap dan perilaku yang berbeda. Usia

responden yang merupakan nasabah tabungan BRITAMA yang masih aktif yang

telah minimal 2 (dua) tahun menjadi nasabah PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

dikelompokkan menjadi beberapa rentang usia. Gambaran mengenai usia responden

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden

(Tahun)

Jumlah Responden

(Orang)

Persentase

(%)

16 – 25 tahun 24 40,00%

26 – 34 tahun 25 41,67%

35 – 45 tahun 4 6,67%

46 – 55 tahun 4 6,67%

> 55 tahun 3 5,00%

Total 60 100,00%

Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009

Dari tabel 4.3 di atas, didapatkan informasi bahwa jumlah responden yang

terbanyak adalah dengan usia berkisar antara 26 sampai dengan 34 tahun yaitu

sebanyak 25 orang atau sebesar 41,67% dari total keseluruhan responden. Sedangkan

jumlah responden yang terendah pada rentang usia di atas 50 tahun yaitu sebanyak 3

orang atau 5,00% dari total keseluruhan responden.
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Hal ini menunjukkan bahwa pada saat peneliti melakukan penyebaran

kuesioner, mayoritas nasabah yang ada pada saat itu adalah nasabah yang berusia 26-

34 tahun. Hal ini disebabkan karena dalam rentang usia 26-34 tahun adalah usia

produktif untuk manusia, dimana rentang usia tersebut giat-giatnya untuk bekerja.

Hal ini juga ditunjukkan  dari jenis pekerjaan yang dimiliki oleh mayoritas nasabah

PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi yaitu pegawai swasta.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan berhubungan dengan intelektualitas yang dimiliki oleh

seorang nasabah. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu

memiliki pengetahuan yang lebih dari pada mereka yang memiliki tingkat pendidikan

yang lebih rendah, hal ini akan berpengaruh dalam membentuk penilaian terhadap

suatu kualitas pelayanan jasa. Berikut karakteristik responden berdasarkan tingkat

pendidikannya seperti yang tersaji pada tabel dibawah:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan Frekuensi Prosentase (%)

SMP - -

SMA 11 18,33

D1 8 13,33

D2 7 11,67

D3 4 6,67

S1 25 41,67

S2 3 5,00

S3 2 3,33

Jumlah 60 100,00

Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009
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 Berdasarkan tabel 4.4, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

mempunyai pendidikan terakhir Perguruan Tinggi (S1) yaitu sebanyak 25 responden

atau sekitar 41,67 %, .

 Hal ini menunjukkan bahwa pada saat peneliti melakukan penyebaran

kuesioner, mayoritas nasabah yang ada pada saat itu adalah nasabah dengan

pendidikan tertinggi perguruan tinggi (S1). Hal ini dapat dilihat dari jenis kelamin

laki-laki, dengan usia antara 26-34 tahun dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta,

sesuai apabila mayoritas pendidikan tertinggi nasabah adalah S1. Ini menunjukkan

bahwa adanya kecenderungan semakin tinggi pendidikan seseorang pemahaman

pentingnya menabung juga semakin tinggi.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.5

berikut.

Tabel 4.5
Pekerjaan Responden

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%)
1. PNS 11 18,33

2. Pegawai Swasta 25 41,67
3. Mahasiswa / pelajar 7 11,67

4. Wiraswasta 4 6,67
5. Pensiunan 8 13,33

6. Ibu Rumah Tangga 3 5,00
7. TNI/POLRI 2 3,33

 Total 60 100,00
                    Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009
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Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa mayoritas

responden berprofesi sebagai pegawai swasta yaitu sebesar 41,67%, selanjutnya

profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 18,33%. Profesi sebagai

pensiunan sebesar 13,33%, responden sebagai mahasiswa atau pelajar sebesar

11,67%. Kemudian responden dengan profesi sebagai ibu rumah tangga 5,00% dan

wiraswasta 6,67%, dan TNI sebesar 3,33%.

Dari informasi diatas dapat diasumsikan bahwa mayoritas responden adalah

berprofesi sebagai pegawai swasta. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah tabungan

BRITAMA PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi sebagian besar berprofesi sebagai

pegawai swasta, dan hal ini sesuai karena menjadi pegawai swasta lebih beresiko di

bandingkan menjadi pegawai negeri yang apabila sudah pensiun mendapat pensiunan,

sedangkan pegawai swasta tidak. Jadi nasabah dengan profesi sebagai pegawai

swasta lebih sadar akan pentingnya menabung untuk masa depan hidunya.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Responden Menjadi

Nasabah PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

Gambaran mengenai lama menjadi nasabah responden dapat dilihat pada

tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Responden Berdasarkan Lama menjadi Nasabah

Lama Responden

Menjadi Nasabah

Jumlah Responden

(Orang)

Persentase

(%)

   2 tahun 25 41,67%

> 2 tahun 35 58,33%

Total 60 100,00%

Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009
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Dari tabel 4.6 di atas, didapatkan informasi bahwa mayoritas nasabah sudah

lama menggunakan jasa layanan yang diberikan PT. BRI Kantor Cabang Malang

Kawi yaitu selama > 2 tahun sebanyak 35 orang atau sebesar 58,33%. Sedangkan

sisanya sebanyak 25 orang baru menggunakan jasa layanan PT. BRI Kantor Cabang

Malang Kawi selama minimal 2 tahun.

 Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah PT. BRI Kantor

Cabang Malang Kawi yang menjadi responden penelitian ini merupakan nasabah

lama dengan jangka waktu menjadi nasabah diatas 2 tahun. Hal ini menunjukkan

sebagian besar nasabah memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PT. BRI Kantor

Cabang Malang Kawi.

4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Penggunaan Jasa Layanan PT.

BRI Kantor Cabang Malang Kawi Dalam 1 Bulan

Gambaran mengenai frekuensi penggunaan layanan PT. BRI Kantor Cabang

Malang Kawi responden selama 1 bulan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan Jasa Layanan PT. BRI

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Kawi Dalam 1 Bulan
Penggunaan Jasa

Layanan dalam

1bulan

Jumlah Responden

(Orang)

Persentase

(%)

1 kali 23 38,33%

2 kali 18 30,00%

> 2 kali 19 31,67%

Total 60 100,00%

Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009
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Dari tabel 4.7 di atas, didapatkan informasi bahwa mayoritas nasabah

menggunakan jasa layanan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi yaitu 1 kali dalam

sebulan sebanyak 23 orang atau sebesar 38,33%. Sedangkan nasabah yang

menggunakan jasa layanan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi 2 kali dalam

sebulan sebanyak 18 orang atau sebesar 30,00%. Sedangkan nasabah yang

menggunakan layanan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi > 2 kali dalam sebulan

yaitu sebanyak 19 orang atau 31,67%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden menggunakan jasa layanan PT. BRI  Kantor Cabang Malang Kawi

minimal 1 kali dalam sebulan, hal ini dikarenakan nasabah menerima gaji sekali

dalam sebulan.

4.3   Distribusi Variabel Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan

yang terdiri dari Bukti Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap

(Responsiveness), Jaminan (Assurance) dan Empati (Empathy) terhadap Kepuasan

Nasabah studi pada nasabah tabungan BRITAMA yang telah minimal 2 tahun yang

masih aktif menjadi nasabah PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi. Sebelum

dilakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian, terlebih dahulu akan disajikan

tabel mengenai frekuensi masing-masing faktor yang diteliti sebagai berikut:
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4.3.1 Distribusi Frekuensi Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan Berdasarkan

Variabel Bukti Fisik (Tangibles) (X1)

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan Dimensi Kualitas Jasa

Pelayanan berdasarkan variabel Bukti Fisik  (Tangibles) (X1) dapat dilihat pada tabel

4.8 berikut:
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Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Kualitas Jasa

Pelayanan Berdasarkan Variabel Bukti Fisik (X1)
NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE

Penggunaan teknologi yang memadai didalam
memberikan pelayanan kepada Nasabah
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 2 3,3 %
c. Netral (N) 9 15,0 %
d. Setuju (S) 43 71,7 %
e. Sangat Setuju (SS) 6 10,0 %

X1 1

Jumlah 60 100,0 %
Penataan desain dalam dan luar kantor baik
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 2 3,3 %
c. Netral (N) 10 16,7 %
d. Setuju (S) 42 70,0 %
e. Sangat Setuju (SS) 6 10,0 %

X1 2

Jumlah 60 100,0 %
Kerapian penampilan pegawai
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 0 0 %
c. Netral (N) 5 8,3 %
d. Setuju (S) 33 55,0 %
e. Sangat Setuju (SS) 22 36,7 %

X1 3

Jumlah 60 100,0 %
Kebersihan kantor dan baik
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 2 3,3 %
c. Netral (N) 5 8,3 %
d. Setuju (S) 34 56,7 %
e. Sangat Setuju (SS) 19 31,7 %

X1 4

Jumlah 60 100,0 %
Sarana parkir kendaraan yang luas
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 7 11,7 %
b. Tidak Setuju (TS) 19 31,7 %
c. Netral (N) 10 16,7 %
d. Setuju (S) 14 23,3 %
e. Sangat Setuju (SS) 10 16,7 %

X1 5

Jumlah 60 100,0 %
Ruang tunggu yang luas dan nyaman
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 2 3,3 %
b. Tidak Setuju (TS) 9 15,0 %
c. Netral (N) 13 21,7 %
d. Setuju (S) 30 50,0 %
e. Sangat Setuju (SS) 6 10,0 %

X1 6

Jumlah 60 100,0 %
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009
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Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 49 nasabah atau 81,7% menyatakan

bahwa penggunaan teknologi telah memadai didalam memberikan pelayanan kepada

Nasabah. Dengan perincian 10,0% sangat setuju dan 71,7% setuju untuk pernyataan

bahwa penggunaan peralatan dan teknologi telah memadai didalam memberikan

pelayanan kepada Nasabah. Minoritas responden yaitu sebesar 3,3% menyatakan

bahwa penggunaan peralatan dan teknologi belum memadai didalam memberikan

pelayanan kepada Nasabah. Informasi di atas menunjukkan bahwa penggunaan

peralatan dan teknologi PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi  telah memadai

didalam memberikan pelayanan kepada Nasabah.

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 48 nasabah atau 80,0%

menyatakan bahwa penataan desain dalam dan luar kantor baik. Dengan perincian

10,0% sangat setuju dan 70,0% setuju untuk pernyataan bahwa penataan desain

dalam dan luar kantor baik. Minoritas responden yaitu sebesar 3,3% menyatakan

bahwa penataan desain dalam dan luar kantor kurang baik. Dari informasi tersebut

menunjukkan bahwa bukti fisik penataan desain dalam dan luar kantor PT. BRI

Kantor Cabang Malang Kawi masih cukup baik.

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 55 nasabah atau 91,7%

menyatakan kerapian penampilan pegawai, dengan perincian 36,7% sangat setuju dan

55,0% setuju. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa pegawai PT. BRI Kantor

Cabang Malang Kawi memiliki penampilan yang rapi.

Pada item keempat, mayoritas responden yaitu 53 nasabah atau 88,4%

menyatakan bahwa kebersihan kantor baik dengan perincian 31,7% sangat setuju dan
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56,7% setuju. Dua orang nasabah atau sebesar 3,3% dari seluruh sampel menyatakan

bahwa kebersihan kantor dan fasilitas kantor  PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

tidak baik.

Pada item lima, mayoritas responden yaitu 24 nasabah atau 40,0%

menyatakan bahwa sarana parkir kendaraan yang luas dengan perincian 16,7% sangat

setuju dan 23,3% setuju. Dua puluh enam (26) orang nasabah atau sebesar 43,4% dari

seluruh sampel menyatakan bahwa sarana parkir kendaraan PT. BRI Kantor Cabang

Malang Kawi kurang luas.

Pada item keenam, mayoritas responden yaitu 36 nasabah atau 60,0%

menyatakan bahwa ruang tunggu yang luas dan nyaman dengan perincian 10,0%

sangat setuju dan 50,0% setuju. Sebelas orang nasabah atau sebesar 18,3% dari

seluruh sampel menyatakan bahwa ruang tunggu PT. Kantor Cabang Malang Kawi

yang kurang luas dan kurang nyaman.

4.3.2 Distribusi Frekuensi Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan Berdasarkan

Variabel Keandalan ( Reliability) (X2)

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan dimensi kualitas jasa

pelayanan berdasarkan variabel keandalan (X2) dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:
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Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Kualitas Jasa

Pelayanan Berdasarkan Variabel Keandalan (X2)
NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE

Ketidak-akuratan pencatatan saldo buku
tabungan BRITAMA
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 11 18,3 %
b. Tidak Setuju (TS) 34 56,7 %
c. Netral (N) 11 18,3 %
d. Setuju (S) 2 3,3 %
e. Sangat Setuju (SS) 2 3,3 %

X2 1

Jumlah 60 100,0 %

Kesediaan mendengarkan keluhan/masalah
nasabah
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 1 1,7 %
c. Netral (N) 16 26,7 %
d. Setuju (S) 38 63,3 %
e. Sangat Setuju (SS) 5 8,3 %

X2 2

Jumlah 60 100,0 %
Kesulitan pegawai mengoperasionalkan
peralatan bank
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 13 21,7 %
b. Tidak Setuju (TS) 39 65,0 %
c. Netral (N) 4 6,7 %
d. Setuju (S) 4 6,7 %
e. Sangat Setuju (SS) 0 0 %

X2 3

Jumlah 60 100,0 %
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 4 nasabah atau 6,6% menyatakan

bahwa terjadi adanya ketidak-akuratan pencatatan saldo buku tabungan BRITAMA.

Dengan perincian 3,3% sangat setuju dan 3,3% setuju, untuk pernyataan bahwa

pencatatan saldo buku tabungan BRITAMA kurang akurat. Mayoritas responden

yaitu sebesar 75,0% menyatakan pencatatan saldo buku tabungan BRITAMA akurat.
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Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 43 nasabah atau 71,6%

menyatakan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi bersedia

mendengarkan keluhan/masalah nasabah. Dengan perincian 8,3% sangat setuju dan

63,3% setuju untuk pernyataan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang

Kawi bersedia mendengarkan keluhan/masalah nasabah. Minoritas responden yaitu

sebesar 1,7% menyatakan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

kurang bersedia mendengarkan keluhan/masalah nasabah. Dari informasi tersebut

menunjukkan bahwa kesediaan pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi untuk

mendengarkan keluhan/masalah nasabah cukup tinggi.

Pada item ketiga, minoritas responden yaitu sebanyak 4 nasabah atau 6,7%

menyatakan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi kesulitan

mengoperasionalkan peralatan bank, dengan perincian 4 nasabah setuju. Sebanyak 52

nasabah atau 86,7% menyatakan pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

dapat mengoperasionalkan peralatan bank. Dari informasi tersebut dapat diketahui

bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi dapat dengan mudah

mengoperasionalkan peralatan bank.

4.3.3 Distribusi Frekuensi Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan Berdasarkan

Variabel Daya Tanggap ( Responsiveness) (X3)

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan dimensi kualitas jasa

pelayanan berdasarkan variabel daya tanggap (X3) dapat dilihat pada tabel 4.10

berikut:
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Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Kualitas Jasa

Pelayanan Berdasarkan Variabel Daya Tanggap (X3)
NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE

Pelayanan transaksi yang cepat
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 2 3,3 %
c. Netral (N) 18 30,0 %
d. Setuju (S) 36 60,0 %
e. Sangat Setuju (SS) 4 6,7 %

X3 1

Jumlah 60 100,0 %
Respon pegawai yang tanggap saat nasabah
membutuhkan bantuan (kesulitan mengisi
slip aplikasi)
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 2 3,3 %
c. Netral (N) 6 10,0 %
d. Setuju (S) 50 83,3 %
e. Sangat Setuju (SS) 2 3,3 %

X3 2

Jumlah 60 100,0 %
Pegawai Bank selalu memberikan tanggapan
yang positif kepada nasabah yang
mengajukan klaim
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 0 0 %
c. Netral (N) 16 26,7 %
d. Setuju (S) 42 70,0 %
e. Sangat Setuju (SS) 2 3,3 %

X3 3

Jumlah 60 100,0 %
Pihak Bank memberikan informasi yang
jelas kepada nasabah
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 0 0 %
c. Netral (N) 9 15,0 %
d. Setuju (S) 46 76,7 %
e. Sangat Setuju (SS) 5 8,3 %

X3 4

Jumlah 60 100,0 %
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 40 nasabah atau 66,7% menyatakan

pelayanan transaksi yang cepat. Dengan perincian 6,7% sangat setuju dan 60,0%
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setuju untuk pernyataan bahwa pelayanan transaksi PT. BRI Kantor Cabang Malang

Kawi cepat. Minoritas responden yaitu sebesar 3,3% menyatakan pelayanan transaksi

kurang cepat. Hal ini disebabkan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi memberikan

layanan pengambilan pensiun pada tanggal 1-10 setiap bulannya, sehingga pada

tanggal tersebut PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi disibukkan oleh para

pengambil pensiunan. Hal ini diperparah dengan ketidaksediaan nasabah pengambil

pensiunan untuk menggunakan layanan ATM, karena mereka kesulitan menggunakan

layanan ATM. Dari informasi di atas maka dari itu tidak semua nasabah setuju

dengan pernyataan pelayanan transaksi yang diberikan PT. BRI Kantor Cabang

Malang Kawi cepat.

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 52 nasabah atau 86,6%

menyatakan bahwa pegawai dengan tanggap merespon saat nasabah membutuhkan

bantuan (kesulitan mengisi slip aplikasi). Dengan perincian 3,3% sangat setuju dan

83,3% setuju untuk pernyataan bahwa pegawai dengan tanggap merespon saat

nasabah membutuhkan bantuan (kesulitan mengisi slip aplikasi). Minoritas responden

yaitu sebesar 3,3% menyatakan bahwa pegawai tidak tanggap merespon saat nasabah

membutuhkan bantuan (kesulitan mengisi slip aplikasi). Dari informasi tersebut dapat

diketahui bahwa bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi dengan

tanggap merespon saat nasabah membutuhkan bantuan (kesulitan mengisi slip

aplikasi) masih cukup tinggi.

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu 44 nasabah atau 73,3%

menyatakan pegawai bank selalu memberikan tanggapan yang positif kepada nasabah

yang mengajukan klaim dengan perincian 3,3% sangat setuju dan 70,0% setuju.
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Tidak ada seorangpun dari seluruh sampel yang menyatakan pegawai bank tidak

memberikan tanggapan yang positif kepada nasabah yang mengajukan klaim. Dari

informasi tersebut dapat diketahui bahwa Pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang

Kawi selalu memberikan tanggapan yang positif kepada nasabah yang mengajukan

klaim cukup tinggi.

Pada item keempat, mayoritas responden yaitu 51 nasabah atau 85,0%

nasabah menyatakan pihak bank memberikan informasi yang jelas kepada nasabah

dengan perincian 8,3% sangat setuju dan 76,7% setuju. Tidak ada seorangpun dari

seluruh sampel yang menyatakan pihak bank tidak memberikan informasi yang jelas

kepada nasabah. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa Pihak PT. BRI

Kantor Cabang Malang Kawi selalu memberikan informasi yang jelas kepada

nasabah.

4.3.4 Distribusi Frekuensi Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan Berdasarkan

Variabel Jaminan (Assurance) (X4)

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan dimensi kualitas jasa

pelayanan berdasarkan variabel jaminan (X4) dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:
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Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Kualitas Jasa

Pelayanan Berdasarkan Variabel Jaminan (X4)
NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE

Jaminan keamanan dana simpanan

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 0 0 %
c. Netral (N) 4 6,7 %
d. Setuju (S) 38 63,3 %
e. Sangat Setuju (SS) 18 30,0 %

X4 1

Jumlah 60 100,0 %
Memperhatikan kepentingan setiap nasabah

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 0 0 %
c. Netral (N) 13 21,7 %
d. Setuju (S) 37 61,7 %
e. Sangat Setuju (SS) 10 16,6 %

X4 2

Jumlah 60 100,0 %
Sikap ramah dan sopan kepada setiap nasabah
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 0 0 %
c. Netral (N) 4 6,7 %
d. Setuju (S) 37 61,7 %
e. Sangat Setuju (SS) 19 31,6 %

X4 3

Jumlah 60 100,0 %
 Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 56 nasabah atau 93,3% menyatakan

bahwa PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Kawi memiliki Jaminan

keamanan dana simpanan yang sangat dapat dipercaya. Dengan perincian 30,0%

sangat setuju dan 63,3% setuju untuk pernyataan bahwa PT. BRI Kantor Cabang

Malang-Kawi memiliki jaminan keamanan dana simpanan yang sangat dapat

dipercaya. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa PT. BRI Kantor Cabang

Malang Kawi tidak memiliki jaminan keamanan dana simpanan yang sangat tidak

dapat dipercaya. Informasi di atas menunjukkan bahwa PT. BRI Kantor Cabang
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Malang Kawi memiliki jaminan keamanan dana simpanan yang sangat  dapat

dipercaya sangat tinggi menurut nasabah.

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 47 nasabah atau 78,3%

menyatakan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi memperhatikan

kepentingan setiap nasabah. Dengan perincian 16,6% sangat setuju dan 61,7% setuju

untuk pernyataan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

memperhatikan kepentingan setiap nasabah. Tidak ada seorang respondenpun yang

menyatakan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi tidak

memperhatikan kepentingan setiap nasabah. Dari informasi tersebut menunjukkan

bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi memperhatikan kepentingan

setiap nasabah masih cukup tinggi.

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 56 nasabah atau 93,3%

menyatakan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi bersikap ramah

dan sopan, dengan perincian 31,6% sangat setuju dan 61,7% setuju. Dan tidak

seorangpun responden yang menyatakan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang

Malang Kawi tidak bersikap ramah dan sopan kepada nasabah. Dari informasi

tersebut dapat diketahui bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

bersikap sangat ramah dan sopan kepada nasabah

4.3.5. Distribusi Frekuensi Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan Berdasarkan

Variabel Empati ( Empathy) (X5)

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan dimensi kualitas jasa

pelayanan berdasarkan variabel empati (X5) dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:
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Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Kualitas Jasa

Pelayanan Berdasarkan Variabel Jaminan (X5)
NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE

Selalu memberikan perhatian pribadi atas
kebutuhan dan keinginan nasabah

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 2 3,3 %
c. Netral (N) 31 51,7 %
d. Setuju (S) 25 41,7 %
e. Sangat Setuju (SS) 2 3,3 %

X5 1

Jumlah 60 100,0 %
Selalu memperhatikan kepentingan setiap
nasabah
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 2 3,3 %
b. Tidak Setuju (TS) 0 0 %
c. Netral (N) 18 30,0 %
d. Setuju (S) 36 60,0 %
e. Sangat Setuju (SS) 4 6,7 %

X5 2

Jumlah 60 100,0 %
Memberi kemudahan dalam melakukan
transaksi
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 2 3,3 %
c. Netral (N) 9 15,0 %
d. Setuju (S) 41 68,3 %
e. Sangat Setuju (SS) 8 13,3 %

X5 3

Jumlah 60 100,0 %
 Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 27 nasabah atau 45,0% menyatakan

pegawai PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Kawi selalu memberikan

perhatian pribadi atas kebutuhan dan keinginan nasabah. Dengan perincian 3,3%

sangat setuju dan 41,7% setuju untuk pernyataan bahwa pegawai PT. BRI  Kantor

Cabang Malang Kawi selalu memberikan perhatian pribadi atas kebutuhan dan
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keinginan nasabah. Minoritas responden yaitu sebesar 2 nasabah atau 3,3% nasabah

menyatakan pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi tidak selalu memberikan

perhatian pribadi atas kebutuhan dan keinginan nasabah.. Informasi di atas

menunjukkan bahwa pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi selalu

memberikan perahtian pribadi atas kebutuhan dan keinginan nasabah sangat tinggi

menurut nasabah.

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 40 nasabah atau 66,7%

menyatakan bahwa PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi selalu memperhatikan

kepentingan setiap nasabah. Dengan perincian 6,7% sangat setuju dan 60,0% setuju

untuk pernyataan bahwa PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi selalu

memperhatikan kepentingan setiap nasabah. Minoritas responden yaitu sebesar 3,3%

menyatakan bahwa PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi tidak memperhatikan

kepentingan setiap nasabah. Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa PT. BRI

Kantor Cabang Malang Kawi perhatian pada kepentingan setiap nasabah masih cukup

tinggi.

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 49 nasabah atau 81,6%

menyatakan bahwa PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi memberi kemudahan

dalam melakukan transaksi, dengan perincian 13,3% sangat setuju dan 68,3% setuju.

Sebanyak 2 nasabah atau 3,3% menyatakan bahwa PT. BRI Kantor Cabang Malang

Kawi tidak memberi kemudahan dalam melakukan transaksi. Dari informasi tersebut

dapat diketahui bahwa PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi sangat memberi

kemudahan dalam melakukan transaksi.
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4.3.6. Distribusi Frekuensi Kepuasan Nasabah (Y)

Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan kepuasan nasabah (Y) dapat

dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Kepuasan Nasabah (Y)

NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE
Keyakinan selalu merasa puas saat
menggunakan layanan jasa perbankan PT.
BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang
Kawi
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 2 3,3 %
c. Netral (N) 6 10,0 %
d. Setuju (S) 39 65,0 %
e. Sangat Setuju (SS) 13 21,7 %

Y 1

Jumlah 60 100,0 %
Keyakinan untuk membagi pengalaman akan
keunggulan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Malang Kawi
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 2 3,3 %
c. Netral (N) 23 38,3 %
d. Setuju (S) 29 48,3 %
e. Sangat Setuju (SS) 6 10,0 %

Y 2

Jumlah 60 100,0 %
Keyakinan tetap menggunakan layanan jasa
perbankan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Malang Kawi
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 %
b. Tidak Setuju (TS) 3 5,0 %
c. Netral (N) 27 45,0 %
d. Setuju (S) 22 36,7 %
e. Sangat Setuju (SS) 8 13,3 %

Y 3

Jumlah 60 100,0 %
 Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 52 nasabah atau 86,7% menyatakan
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bahwa responden selalu merasa puas saat menggunakan layanan jasa perbankan PT.

BRI Kantor Cabang Malang Kawi. Dengan perincian 21,7% sangat setuju dan 65,0%

setuju untuk pernyataan bahwa responden selalu merasa puas saat menggunakan

layanan jasa perbankan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi. Minoritas responden

yaitu sebesar 3,3% menyatakan bahwa responden tidak selalu merasa puas saat

menggunakan layanan jasa perbankan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi.

Informasi di atas menunjukkan bahwa keyakinan responden saat menggunakan

layanan jasa perbankan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi sangat tinggi menurut

nasabah.

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 35 nasabah atau 58,3%

menyatakan bahwa responden yakin untuk membagi pengalaman akan keunggulan

PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi. Dengan perincian 10,0% sangat setuju dan

48,3% setuju untuk pernyataan bahwa responden yakin untuk membagi pengalaman

akan keunggulan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi. Minoritas responden yaitu

sebesar 3,3% menyatakan bahwa responden tidak yakin untuk membagi pengalaman

akan keunggulan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi. Dari informasi tersebut

menunjukkan bahwa kepercayaan responden pada PT. BRI Kantor Cabang Malang

Kawi cukup tinggi, sehingga responden bersedia untuk membagi pengalaman akan

keunggulan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi masih cukup tinggi.

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 30 nasabah atau 50,0%

menyatakan bahwa respnden yakin akan tetap menggunakan layanan jasa perbankan

PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi, dengan perincian 13,3% sangat setuju dan

36,7% setuju. Sebanyak 3 nasabah atau 5,0% menyatakan bahwa responden tidak
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yakin akan tetap menggunakan layanan jasa perbankan PT. BRI Kantor Cabang

Malang Kawi. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa keyakinan responden

akan tetap menggunakan layanan jasa perbankan PT. BRI Kantor Cabang Malang

Kawi sangat tinggi.

4.4   Uji Instrumen Penelitian

4.4.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan  komputer

melalui program SPSS 15.0 for windows.

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel Item rhitung sig Keterangan
X11 0,690 0,000 Valid
X1 2 0,731 0,000 Valid
X1 3 0,496 0,000 Valid
X1 4 0,578 0,000 Valid
X1 5 0,822 0,000 Valid

Bukti Fisik
(X1)

X1 6 0,861 0,000 Valid
X2 1 0,872 0,000 Valid
X2 2 0,401 0,001 ValidKeandalan (X2)
X2 3 0,767 0,000 Valid
X3 1 0,891 0,000 Valid
X3 2 0,712 0,000 Valid
X3 3 0,667 0,000 Valid

Daya Tanggap
(X3)

X3 4 0,720 0,000 Valid
X4 1 0,834 0,000 Valid
X4 2 0,835 0,000 ValidJaminan(X4)
X4 3 0,854 0,000 Valid
X5 1 0,570 0,000 Valid
X5 2 0,842 0,000 ValidEmpati (X5)

X5 3 0,697 0,000 Valid
Y1 0,695 0,000 Valid
Y2 0,788 0,000 ValidKepuasan

Nasabah Y3 0,814 0,000 Valid
         Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009
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Dari tabel 4.14 di atas, dapat dijelaskan bahwa seluruh instrumen penelitian

yang terdiri dari variabel independen (X) yaitu Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan yang

terdiri dari Bukti Fisik (X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4),

Empati (X5) dan variabel dependen (Y) yaitu Kepuasan Nasabah dinyatakan valid.

Hal ini diketahui dengan membandingkan koefisien korelasi (r) dengan level

signifikansi sebesar 5% (0,05). Dari tabel 4.14 di atas semua instrumen penelitian

memiliki koefisien korelasi (r) lebih besar dari 0,05.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan yang

merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Uji

reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan pada masing-masing variabel. Uji

reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach dengan ketentuan bahwa bila

koefisien alpha (α) 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan

adalah reliabel.

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel Alpha
Tingkat

 Reliabilitas
Keterangan

Variabel Bukti fisik (X1) 0,780 Kuat Reliabel
Variabel Keandalan (X2) 0,648 Kuat Reliabel
Variabel Daya Tanggap (X3) 0,744 Kuat Reliabel
Variabel Jaminan (X4) 0,791 Kuat Reliabel
Variabel Empati (X5) 0,651 Kuat Reliabel
Variabel Kepuasan Nasabah (Y) 0,650 Kuat Reliabel

           Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009
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Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Apabila alpha

lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel.

Dari tabel 4.15 di atas, diketahui bahwa nilai Alpha Cronbach untuk variabel

independen (X) yakni Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan yang terdiri dari Bukti Fisik

(X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), Empati (X5) dan variabel

dependen (Y) yaitu Kepuasan Nasabah memiliki nilai alpha lebih dari 0,6 sehingga

dikatakan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis regresi berganda diperlukan suatu persyaratan

berupa asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik. Uji asumsi

klasik dan uji normalitas dipergunakan untuk mengetahui apakah data layak untuk

diolah dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil uji asumsi klasik dari

penelitian ini antara lain :

4.5.1. Uji Non-Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model

serta menghindari kebiasan dalam pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada

uji parsial masing-masing variabel independen. Metode yang digunakan untuk

menguji adanya multikolineritas adalah dengan membandingkan Tolerance dan

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak

kurang dari 0,1 dan tidak lebih dari 10 maka dapat dikatakan data terbebas dari
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multikolinearitas. Dalam penelitian ini diperoleh nilai tolerance VIF seperti pada

tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas VIF Kesimpulan

Bukti Fisik (X1) 1,855 Tidak terjadi multikolinieritas

Keandalan (X2) 1,074 Tidak terjadi multikolinieritas
Daya Tanggap (X3) 2,021 Tidak terjadi multikolinieritas

Jaminan (X4) 1,531 Tidak terjadi multikolinieritas
Empati (X5) 1,341 Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

Dari Tabel 4.16 di atas, terlihat bahwa semua variabel baik X1, X2, X3, X4 dan

X5 memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

semua variabel yang diuji bebas dari multikolinerietas.

4.5.2. Uji Non Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dipergunakan untuk menguji adanya perbedaan varian

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Apabila residual

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika

berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak

terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.

Jika titik-titik pada grafik membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang,

melebar, atau menyempit) maka mengindikasikan telah terjadinya heteroskedastisitas.

Tetapi, jika titik-titik memiliki pola yang tidak teratur atau titik-titik tersebut

menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka hal ini
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mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang sering disebut

homoskedastisitas. Grafik scatterplot pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar

4.2 berikut:

Gambar 4.2
Output Pengujian Heteroskedastisitas
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Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009
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4.5.3. Uji Normalitas

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam uji normalitas

menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas data dapat diketahui melalui

Grafik Normal  Probtangibles Plot yang berfungsi untuk membandingkan distribusi

kumulatif dari distribusi normal. Data dapat dikatakan berdisribusi normal apabila

penyebaran data (titik) mengkuti suatu garis lurus diagonal, akan tetapi apabila

persebaran data menjauhi garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonalnya

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas data.

Gambar 4.3

Output Pengujian Normalitas
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  Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009
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  Berdasarkan hasil pengujian normalitas seperti yang terlihat pada grafik

Normal P-Plot di atas, dapat diketahui bahwa persebaran titik-titik masih berada di

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan

bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan telah

memenuhi asumsi normalitas.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen, melalui pengaruh dimensi kualitas jasa pelayanan yang terdiri dari bukti

fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) dengan

kepuasan Nasabah (Y). Hasil regresi linier berganda dapat dilihat  pada tabel 4.17

berikut:
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Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel B
(Unstadardized

Coefficients)

Beta
(Standardized
Coefficients)

t Sig. t Keterangan

Konstanta -4,800 3,983 0,000

Bukti Fisik (X1) 0,268 0,565 7,641 0,000 Signifikan

Keandalan (X2) 0,198 0,189 3,366 0,001 Signifikan

Daya Tanggap

(X3)
0,191 0,184 2,388 0,020 Signifikan

Jaminan (X4) 0,253 0,224 3,340 0,002 Signifikan

Empati (X5) 0,215 0,185 2,941 0,005 Signifikan

ttabel

R

= 2,000

= 0,917

R Square = 0,841

Adjusted R Square = 0,826

Fhitung = 57,013

Sig F = 0,000

Ftabel  = 2,21

   Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

Variabel dependent pada regresi ini yaitu variabel kepuasan nasabah (Y)

sedangkan variabel independent yaitu dimensi kualitas jasa pelayanan (X) yang

terdiri atas beberapa variabel, yaitu bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap

(X3), jaminan (X4), dan empati (X5). Model regresi linier berganda standardized

berdasarkan hasil analisis regresi adalah sebagai berikut:
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Y  =  b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5

Y = 0,565X1 + 0,189X2 + 0,184X3 + 0,224X4 + 0,185X5

 Dari persamaan regresi linier berganda standardized di atas, dapat

diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi (b1) Variabel Bukti Fisik (X1) sebesar 0,565, tanda positif

menunjukkan bahwa Variabel Bukti Fisik dan Kepuasan Nasabah mempunyai

sifat hubungan yang searah. Peningkatan Bukti Fisik akan mempengaruhi

Kepuasan Nasabah, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, X3, X4 dan X5

= 0) atau cateris paribus.

2. Koefisien regresi (b2) Variabel Keandalan (X2) sebesar 0,189, tanda positif

menunjukkan bahwa Variabel Keandalan dan Kepuasan Nasabah mempunyai

sifat hubungan yang searah. Peningkatan Keandalan akan mempengaruhi

Kepuasan Nasabah, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1, X3, X4 dan X5

= 0) atau cateris paribus.

3. Koefisien regresi (b3) Variabel Daya Tanggap (X3) sebesar 0,184, tanda

positif menunjukkan bahwa Variabel Daya Tanggap dan Kepuasan Nasabah

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan daya tanggap akan

mempengaruhi peningkatan kepuasan nasabah, dengan asumsi variabel yang

lain tetap (X1, X2, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus.

4. Koefisien regresi (b4) Variabel Jaminan (X4) sebesar 0,224, tanda positif

menunjukkan bahwa Variabel Jaminan dan Kepuasan Nasabah mempunyai

sifat hubungan yang searah. Peningkatan jaminan akan mempengaruhi
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peningkatan kepuasan nasabah, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1,

X2, X3 dan X5 = 0) atau cateris paribus.

5. Koefisien regresi (b5) Variabel Empati (X5) sebesar 0,185, tanda positif

menunjukkan bahwa Variabel Empati dan Kepuasan Nasabah mempunyai

sifat hubungan yang searah. Peningkatan empati akan mempengaruhi

peningkatan kepuasan nasabah, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1,

X2, X3 dan X4 = 0) atau cateris paribus.

Berdasarkan pada nilai koefisien b, dapat diketahui bahwa b1 lebih besar

daripada koefisien b2,  b3,  b4 dan b5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Variabel Bukti Fisik (X1) merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan

terhadap Variabel Kepuasan Nasabah (Y).

 Pada tabel 4.17 juga menunjukkan nilai koefisien korelasi berganda (R)

sebesar 0,917 yang berarti R > 0. Hal ini mempunyai arti bahwa antara dimensi

kualitas jasa pelayanan dengan kepuasan nasabah mempunyai tingkat hubungan yang

kuat.

4.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan

pengukuran mutu penjajagan (Goodness of Fit), maksudnya dengan melihat besarnya

presentase pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat diketahui

seberapa baik model persamaan regresi yang digunakan. Secara verbal, R2 mengukur

proporsi (bagian) atau presentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model

regresi.
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Berdasarkan hasil uji regresi berganda, diperoleh koefisien determinasi, R2

atau R Square sebesar 0,826 yang artinya kemampuan persamaan regresi dalam

memprediksi nilai variabel terikat adalah 82,6%. Nilai koefisien determinasi sebesar

82,6% termasuk kuat. Lebih lanjut nilai 82,6% menunjukkan bahwa variabel bukti

fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) mampu

mempengaruhi perubahan kepuasan nasabah PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

sebesar 82,6%, sedangkan sisanya 17,4% , dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

dimasukkan ke dalam model regresi.

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis

4.7.1 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Pengujian F dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

• Ho : tidak ada pengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama antara

variabel bebas terhadap variabel terikat.

• H1 : ada pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang signifikan antara

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Untuk menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model

regresi linier berganda mempunyai pengaruh signifikan secara simultan atau

bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan Uji F. Uji F dilakukan dengan cara

membandingkan antara nilai Fhitung dengan nilai Ftabel dan juga membandingkan nilai

Sig F dengan tingkat signifikasi 0,05 atau 5%. Hasil dari perhitungan uji F dapat

dilihat pada tabel 4.18 berikut:
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Tabel 4.18
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Jumlah Item Sig F Fhitung Ftabel

5 0.000 57,013 2,21
Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

 Dari tabel 4.18 dapat dilihat nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 57,013

dengan signifikansi F = 0,000 dan diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,21 Jadi Fhitung > Ftabel

(57,013 > 2,21) atau Sig F < 5% (0,000 < 0,05). Hal ini berarti H1 diterima dan Ho

ditolak. Artinya bahwa secara simultan atau bersama-sama Variabel Bukti Fisik (X1),

Variabel Keandalan (X2), Variabel Daya Tanggap (X3), Variabel Jaminan (X4), dan

Variabel Empati (X5) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Kepuasan Nasabah

(Y).

4.7.2 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pengujian t dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

• Ho : tidak ada pengaruh signifikan secara parsial (individual) antara variabel

bebas terhadap variabel terikat.

• H1 : ada pengaruh secara parsial (individual) yang signifikan antara variabel

bebas terhadap variabel terikat.

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai thitung dengan nilai

ttabel dan juga membandingkan nilai Sig t dengan tingkat signifikasi 0,05 atau 5%.

Hasil dari perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut:
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Tabel 4.19
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Variabel t Sig t t tabel Keterangan

Bukti fisik (X1) 7,641 0,000 2,000
H1 diterima/

Ho ditolak

Keandalan (X2) 3,366 0,001 2,000
H1 diterima/

Ho ditolak

Daya Tanggap (X3) 2,388 0,020 2,000
H1 diterima /

Ho ditolak

Jaminan (X4) 3,340 0,002 2,000
H1 diterima /

Ho ditolak

Empati (X5) 2,941 0,005 2,000
H1 diterima /

Ho ditolak
Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

Dari tabel 4.19 dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Bukti Fisik (X1) mempunyai nilai thitung sebesar 7,641 dengan

probabilitas sebesar 0,000. Karena thitung > ttabel (7,641 > 2,000) atau Sig. t <

5% (0,000 < 0,05) maka H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya bahwa secara

parsial (individual) Variabel Bukti Fisik (X1) berpengaruh secara signifikan

terhadap Variabel Kepuasan Nasabah (Y) bila variabel bebas lain tetap

nilainya.

2. Variabel Keandalan (X2) mempunyai nilai thitung sebesar 3,366 dengan

probabilitas sebesar 0,001. Karena thitung > ttabel (3,366 > 2,000) atau Sig. t <

5% (0,001 < 0,05) maka H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya bahwa secara

parsial (individual) Variabel Keandalan (X2) berpengaruh secara signifikan
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terhadap Variabel Kepuasan Nasabah (Y) bila variabel bebas lain tetap

nilainya.

3. Variabel Daya Tanggap (X3) mempunyai nilai thitung sebesar 2,388 dengan

probabilitas sebesar 0,020. Karena thitung > ttabel (2,388 > 2,000) atau Sig. t <

5% (0,020 < 0,05) maka H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya bahwa secara

parsial (individual) Variabel Daya Tanggap (X3) berpengaruh signifikan

terhadap Variabel Kepuasan Nasabah (Y) bila variabel bebas lain tetap

nilainya.

4. Variabel Jaminan (X4) mempunyai nilai thitung sebesar 3,340 dengan

probabilitas sebesar 0,002. Karena thitung > ttabel (3,340 > 2,000) atau Sig. t <

5% (0,002 < 0,05) maka maka H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya bahwa

secara parsial (individual) Variabel Jaminan (X4) berpengaruh signifikan

positif terhadap Variabel Kepuasan Nasabah (Y) bila variabel bebas lain tetap

nilainya.

5. Variabel Empati (X5) mempunyai nilai thitung sebesar 2,941 dengan

probabilitas sebesar 0,005. Karena thitung > ttabel (2,941 > 2,000) atau Sig. t <

5% (0,005 < 0,05) maka maka H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya bahwa

secara parsial (individual) Variabel Empati (X4) berpengaruh signifikan

positif terhadap Variabel Kepuasan Nasabah (Y) bila variabel bebas lain tetap

nilainya.
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4.7.3 Hasil Pengujian Dominan

Pengujian variabel yang dominan dapat diketahui dengan cara melihat hasil

koefisien beta (standardized coefficients) yang paling besar. Pengujian variabel yang

dominan dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20
Tabel Hasil Pengujian Dominan

Variabel
Dimensi kualitas jasa

pelayanan

Unstandardized
Coefficients

B

Standardized
Coefficients

Beta

Konstanta -4,800

Bukti fisik (X1) 0,268 0,565

Keandalan (X2) 0,198 0,189

Daya Tanggap (X3) 0,191 0,184

Jaminan (X4) 0,253 0,224

Empati (X5) 0,215 0,185

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009

Berdasarkan pada tabel 4.20 di atas, dapat diketahui bahwa Variabel Bukti

Fisik (X1) memiliki koefisien beta (standardized coefficients) paling besar yaitu

0,565. Artinya, Variabel Bukti Fisik (X1) merupakan variabel dari Dimensi Kualitas

Jasa Pelayanan yang dominan dalam mempengaruhi Kepuasan Nasabah tabungan

BRITAMA nasabah PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi. Dari penelitian ini

diketahui bahwa hipotesis awal yang menyatakan bahwa Jaminan (Assurance)

memiliki pengaruh yang dominan terhadap kualitas pelayanan tidak terbukti.
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4.8 Implikasi Hasil Penelitian

Pelayanan merupakan faktor utama untuk mencapai kesuksesan suatu

perusahaan, khususnya bagi perusahaan jasa seperti perbankan. Cara yang tepat

adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah. Mengingat masyarakat

sekarang mulai melihat perkembangan dan peningkatan jasa pelayanan yang

ditawarkan oleh perusahaan, selain itu perusahaan juga mencoba untuk melihat

keinginan atau harapan nasabah. Dengan memperhatikan keinginan dan harapan

nasabah akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan jasa, maka

perusahaan akan dapat mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan secara

terus-menerus, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dapat

memenuhi bahkan melebihi harapan nasabah.

Terdapat beberapa dimensi dalam suatu kualitas pelayanan yaitu bukti fisik

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan

(assurance), serta empati (emphaty). Perusahaan jasa dapat melakukan evaluasi untuk

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dengan

melihat dari masing-masing dimensi kualitas pelayanan yang ada. Perusahaan jasa

perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah,

sehingga perusahaan dapat melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas

pelayanan yang diberikan kepada nasabah.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang

diberikan oleh penyedia jasa sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, maka

strategi yang diterapkan pihak PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi, terutama dalam

bidang pelayanan harus dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun strategi yang dapat
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diterapkan PT. BRI Kantor Cabang Malng Kawi berdasarkan analisis yang telah

dilakukan adalah :

1. Variabel Bukti Fisik (Tangibles)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

positif dan signifikan antara variabel bukti fisik terhadap kepuasan nasabah dalam hal

ini adalah nasabah tabungan BRITAMA PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

dalam menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh pihak bank. Variabel bukti

fisik ini terdiri dari beberapa item, yaitu penggunaan peralatan dan teknologi yang

memadai didalam memberikan pelayanan kepada nasabah, penataan desain dalam

dan luar kantor baik, kerapian pegawai, kebersihan kantor dan fasilitas kantor baik,

sarana parkir luas, dan ruang tunggu yang luas dan nyaman.

Kondisi tampilan gedung PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi saat ini telah

dapat menarik perhatian nasabah maupun calon nasabah yang ingin bertransaksi di

bank ini., sehingga tampilan luar gedung ini menjadi penting dalam memberikan

kesan pertama untuk menarik nasabah baru dan sebagai nilai tambah untuk bersaing

dengan perusahaan sejenis lainnya.

Sarana non operasional atau sarana pendukung PT. BRI Kantor Cabang mlang

Kawi seperti tersedianya areal parkir yang meskipun tidak terlalu luas namun tetap

dapat memberikan kenyamanan bagi para nasabah. Selain itu, layout atau tata ruang

yang disediakan mampu memberikan kenyamanan bagi nasabah saat melakukan

transaksi.

Kerapian penampilan para pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

secara fisik memberikan kesan yang baik bagi nasabah, hal ini dikarenakan selama
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melayani nasabah, pegawai bank telah berpenampilan serapi dan semenarik mungkin.

Penampilan pegawai bank ini perlu dan penting untuk dipertahankan karena

merupakan hal pertama yang dilihat oleh nasabah. Dengan penampilan awal yang

baik, maka akan memberikan kesan yang baik terhadap nasabah, sehingga timbul rasa

kagum, simpatik, dan hormat terhadap nasabah.

Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel bukti fisik (tangibles)

harus tetap dipertahankan oleh PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi karena

berpengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah, hal ini yang akan dilihat langsung

oleh nasabah pertama kali, sehingga pihak bank harus mempertimbangkan kualitas

dari bukti fisik agar tetap menarik.

2. Variabel Keandalan (Reliability)

Variabel keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Dalam

variabel ini terdiri dari beberapa item, yaitu : ketidak-akuratan pencatatan saldo buku

tabungan BRITAMA, kesediaan mendengarkan keluhan / masalah nasabah, dan

kesulitan pegawai mengoperasionalkan peralatan bank.

Para pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi tidak pernah melakukan

kesalahan dalam melakukan pencatatan buku tabungan nasabah, membuat nasabah

merasa puas setelah melakukan transaksi. Menyikapi hal ini, tentunya pihak bank

harus tetap memastikan bahwa pihak bank cermat dalam melakukan pencatatan setiap

transaksi yang terjadi, agar kepuasan nasabah tetap terjaga.

Para pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi selalu bersedia

mendengarkan keluhan / masalah nasabah, sehingga nasabah merasa selalu
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diperhatikan oleh pihak bank dan nasabah merasa puas. Hal ini perlu diperhatikan

oleh pihak bank untuk tetap dapat melayani nasabah dengan baik, agar kepuasan

nasabah tetap terjaga.

Para pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi tidak ada yang kesulitan

dalam mengoperasionalkan peralatan bank, hal ini tentunya membuat nasabah puas

dan percaya akan kinerja bank, sehingga pihak bank harus selalu memberikan

informasi yang dibutuhkan oleh setiap nasabahnya.

Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel keandalan

(reliability) harus tetap dipertahankan oleh PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi

agar tetap dapat memberikan kepuasan bagi nasabahnya. Untuk mempertahankannya

pihak perusahaan dapat melakukan dengan cara memberikan pendidikan secara

umum kepada para pegawai cara memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah.

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada nasabah bahwa pegawai PT. BRI

Kantor Cabang Malang Kawi mampu memberikan layanan yang dibutuhkan nasabah

dengan baik.

3. Variabel Daya Tanggap (Responsiveness)

Variabel daya tanggap merupakan suatu kemauan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada nasabah. Variabel ini terdiri dari

beberapa item, yaitu : Pelayanan transaksi yang cepat, respon pegawai yang tanggap

saat nasabah membutuhkan bantuan (kesulitan mengisi slip aplikasi), pegawai bank

selalu memberikan tanggapan yang positif kepada nasabah yang mengajukan klaim,

dan pihak bank memberikan informasi yang jelas kepada nasabah.
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PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi dapat menyelesaikan masalah nasabah

dengan cepat. Hal ini tentunya dapat menciptakan kepuasan pada nasabah, karena

saat ini nasabah akan merasa senang apabila masalah yang mereka hadapi dapat

diselesaikan dengan segera oleh pihak bank.

Selain dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, kecepatan pegawai PT.

BRI Kantor Cabang Malang Kawi dalam memberikan pelayanan juga dapat

memberikan kepuasan bagi nasabah. Hal ini perlu dipertahankan dan selalu

ditingkatkan oleh pihak bank agar nasabah tetap mendapatkan kepuasan selama

melakukan transaksi.

PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi dengan senang hati membantu nasabah

yang menemui kesulitan, hal ini membuat nasabah merasa selalu diperhatikan di saat

mereka menemui kesulitan. Pihak bank perlu  mempertahankannya agar dapat

memenuhi keinginan nasabah untuk selalu diperhatikan setiap kesulitan yang

diahadapinya.

Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel daya tanggap

(responsiveness) harus tetap dipertahankan oleh PT. BRI Kantor Cabang Malang

Kawi agar tetap dapat memberikan kepuasan bagi nasabahnya. Untuk

mempertahankannya pihak perusahaan dapat melakukan dengan cara memberikan

motivasi yang besar agar seluruh pegawai bank mendukung kegiatan pelayanan

kepada nasabah secara adil.
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4. Variabel Jaminan (Assurance)

Jaminan menyangkut pengetahuan dan kemampuan pegawai untuk

menumbuhkan rasa percaya para nasabah kepada perusahaan. Variabel ini terdiri dari

beberapa item, yaitu : jaminan keamanan dana simpanan, memperhatikan

kepentingan nasabah, dan sikap ramah dan sopan kepada setiap nasabah.

PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi memberikan jaminan keamanan dana

simpanan, sehingga para nasabah merasa sangat percaya bahwa dana simpanannya

aman disimpan di PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi. Hal ini menjadi nilai lebih

bagi pihak bank sendiri, karena dengan memiliki jaminan keamanan dana simpanan

yang tinggi maka akan dapat menciptakan kepercayaan dibenak nasabah.

Pegawai PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi bersikap ramah dan sopan

dalam melayani nasabah. Dalam dunia perbankan, keramahan dan kesopanan kepada

nasabah adalah hal yang utama yang harus diberikan oleh pihak bank. Tanpa adanya

keramahan dan kesopanan, maka sebaik apapun produk yang ditawarkan tidak akan

menjadikan nasabah merasa puas untuk melakukan transaksi di sebuah bank. Untuk

itu, pihak bank harus selalu mengingatkan pada semua pegawainya untuk selalu

bersikap ramah dan sopan kepada setiap nasabah yang datang.

Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jaminan

(assurance) harus tetap dipertahankan oleh PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi.

Pihak bank harus mampu membangun keyakinan nasabah dengan cara

memperlihatkan kinerja sumber daya manusia yang handal serta berwawasan luas,

dimana hal ini dapat memperkuat image kualitas PT. BRI Kantor Cabang Malang
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Kawi, sehingga dengan pelayanan yang diberikan, nasabah dapat percaya dan akan

menjadi nasabah tetap dalam jangka panjang.

5. Variabel Empati (Emphaty)

Variabel empati menyangkut seberapa besar perhatian yang diberikan oleh

pihak bank kepada nasabahnya. Variabel ini terdiri dari beberapa item, yaitu : selalu

memberikan perhatian pribadi atas kebutuhan dan keinginan nasabah, selalu

memperhatikan kepentingan setiap nasabah, dan memberikan kemudahan dalam

melakukan transaksi.

Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ada pengaruh

positif dan signifikan antara variabel empati terhadap kepuasan nasabah dalam

mengguankan jasa layanan perbankan PT. BRI Kantor Cabang Malang Kawi.

Variabel empati ini merupakan bentuk perhatian individual pegawai bank kepada

nasabah, berupa bentuk dari sikap cepat tanggap apa yang diinginkan oleh nasabah.

Pihak bank diusahakan untuk mengerti dan memahami kebutuhan dan keinginan

nasabah.

Di mata nasabah, sikap pegawai bank yang memberikan perhatian dengan

menjalin hubungan secara interaktif (terus-menerus) kepada nasabah memebuat

nasabah merasa lebih dihargai dan merasakan adanya kedekatan antara nasabah dan

pegawai bank. Sikap empati ini memperlihatkan bahwa perusahaan memandang

nasabah bukan hanya sebagai bagian dari pencarian atau perolehan keuntungan

perusahaan saja.
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Dapat disimpulkan, bahwa variabel empati yang diberikan oleh pegawai PT.

BRI Kantor Cabang Malang Kawi mampu meningkatkan layanan yang dapat

memberikan kemudahan serta mampu menciptakan hubungan baik dengan nasabah

dalam jangka panjang.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai pengaruh dimensi kualitas jasa pelayanan terhadap

kepuasan nasabah (Studi Pada Nasabah Tabungan BRITAMA PT. Bank Rakyat

Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan atau bersama-sama dimensi kualitas jasa pelayanan yang

terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan Empati

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah.

2. Secara parsial atau individual dimensi kualitas jasa pelayanan yang terdiri dari

bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh

signifikan positif terhadap kepuasan nasabah.

3. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa bukti fisik mempunyai pengaruh yang

dominan terhadap tercapainya kepuasan nasabah jasa layanan PT. Bank

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi dibandingkan dengan variabel

bebas lainnya, yaitu keandalan,  daya tanggap, jaminan, dan empati.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti berkenaan dengan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pengaruh dimensi kualitas jasa pelayanan yang terdiri

atas bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap
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kepuasan nasabah yang memiliki pengaruh positif dan nyata, maka PT. Bank

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi hendaknya dalam melakukan

kebijakan pemasaran dan dalam memutuskan kebijakan yang berhubungan

dengan nasabah memperhatikan kelima dimensi kualitas jasa pelayanan

tersebut sehingga akan menghasilkan kepuasan nasabah yang maksimal.

2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bukti fisik merupakan variabel yang

dominan dalam mempengaruhi kepuasan nasabah. Bukti fisik yang terdiri dari

penggunaan teknologi yang memadai didalam memberikan pelayanan kepada

nasabah. Penataan desain dalam dan luar kantor baik, kerapian penampilan

pegawai, kebersihan kantor baik. Sarana parkir kendaraan yang luas dan ruang

tunggu yang luas dan nyaman. Oleh karena itu, PT. Bank Rakyat Indonesi

Kantor Cabang Malang Kawi harusnya selalu memperhatikan penampilan

(gedung, desain dalam dan luar kantor, dan penampilan para pegawai bank),

sarana dan prasarana fisik perusahaan dan lingkungan sekitar perusahaan. Dan

tentunya tidak melupakan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap

kepuasan nasabah .

3. Dari hasil penelitian diketahui bahwa daya tanggap memiliki pengaruh yang

paling kecil terhadap kepuasan nasabah, oleh karena itu sebaiknya pihak PT.

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi lebih meningkatkan hal-

hal yang berhubungan dengan daya tanggap seperti, pelayanan transaksi yang

cepat, respon pegawai yang tanggap terhadap kesulitan yang dialami nasabah.

Faktor-faktor ini harus lebih diperhatikan lagi oleh PT. Bank Rakyat
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Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi, agar kepuasan nasabah bisa

maksimal.

4. PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi harus terus

menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan harus

bisa bersaing dengan perusahaan pesaing yang juga menawarkan jasa yang

sama dengan PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi.
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Lampiran 1
KUESIONER

Penelitian Skripsi Tentang :

Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan
Nasabah (Studi Kasus Pada Nasabah Tabungan BRITAMA PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-Kawi).

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penelitian skripsi kami yang berjudul “Analisis Pengaruh

Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus

Pada Nasabah Tabungan BRITAMA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Malang-Kawi)”, kami mohon kesediaan Anda untuk

mengisi kuesioner berikut sebagai sarana dalam penyusunan skripsi kami.

Untuk itu, kami meminta kesediaan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang ada pada lembar kuesioner ini dengan benar dengan cara:

• Menulis jawaban dalam ruang yang tersedia

• Memilih jawaban dengan cara menyilang (X) atau memberi tanda centang ( )

sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

       Peneliti

           (Silvia Veronika Widiana)

 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang



Mohon diisi secara benar hal-hal dibawah ini.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama   :

2. Jenis Kelamin :   a. Laki-laki        b. Perempuan

3. Usia    :   a.   16-25 Th                            c.   35-45 Th

e.  > 55 Th

      b.   26-34 Th                            d.  46-55 Th

4. Pendidikan  :’  a.  SMP                                   e.   D3

                                        b.  SMA                                  f.   S1

      c.  D1         g.  S2

      d. D2       h.  S3

5.Pekerjaan   :    a.  PNS                                   d.  Wiraswasta

       b.  Pegawai Swasta                e.   Tidak Bekerja

                                         c.  TNI/POLRI                       f.   Lain-lain (mohon

disebutkan)… :

6. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah jasa layanan PT. BRI (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Malang-Kawi         :

                                           a.  2 tahun                            b.   Lebih dari 2 tahun

7. Dalam satu bulan, berapa kali Anda menggunakan jasa layanan PT. BRI

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-Kawi:

                                           a. 1 kali                      b. 2 kali                         c. lebih

dari 2 kali

Mohon untuk memberi jawaban yang sesuai dengan memberi tanda silang

(X) pada kotak yang tersedia mengenai Seberapa Setuju pernyataan berikut



mengenai kualitas pelayanan PT. BRI Kantor Cabang Malang-Kawi.

Alternatif jawabannya adalah :

1 2 3 4 5

Sangat tidak

setuju
Tidak setuju Netral  Setuju

Sangat

setuju

Variabel Independent (X)

Skor
No Item

1 2 3 4 5

Bukti Fisik (X1)

1. Pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi telah menggunakan teknologi yang memadai

didalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

2. Penataan desain dalam dan luar kantor PT. BRI (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Malang-Kawi dilakukan secara baik

untuk kenyamanan dalam melayani nasabah.

3. Karyawan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Malang-Kawi berpenampilan rapi dalam berpakaian pada

saat bekerja.

4. Pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi telah  berusaha menjaga kebersihan kantor telah

membuat nasabah nyaman dalam bertransaksi.

5. Pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi menyediakan sarana parkir kendaraan yang luas.

6. Ruang tunggu yang disediakaan oleh PT. BRI (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Malang-Kawi nyaman dan luas.

Keandalan(X2)

7. Teller PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi sering melakukan kesalahan pencatatan saldo

rekening buku Tabungan BRITAMA nasabah.



8.  Pegawai PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi bersedia mendengarkan keluhan/masalah nasabah

dengan sabar.

9. Saat melayani nasabah pegawai Bank BRI Kantor

Cabang Malang Kawi kesulitan mengoperasionalkan

peralatan/perlengkapan bank yang ada.

Daya Tanggap(X3)

10. Pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi telah mampu memberikan pelayanan dengan cepat

dan  tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah.

11. Pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi selalu siap dan bersedia membantu masalah yang

dihadapi  nasabah.

12. Pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi memberikan tanggapan positif bila nasabah

mengajukan klaim.

13. Pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi  memberikan informasi yang jelas pada nasabah.

Jaminan(X4)

14. Jaminan keamanan dana simpanan di PT. BRI (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Malang-Kawi, dapat dipercaya.

15. Karyawan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Malang-Kawi  memiliki pengetahuan yang memadai

mengenai jasa perbankan dan produk – produk PT. BRI

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-Kawi, sehingga

dapat menjawab pertanyaan nasabah.

16. Pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi bersikap ramah dan sopan  pada nasabah.

Empati(X5)

17. Pihak  PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi selalu memberikan perhatian pribadi atas

kebutuhan dan  keinginan  nasabah.



18. Pihak PT. BRI (Persero)  Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi  memperhatikan kepentingan setiap nasabah.

19. Pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-

Kawi  memberi kemudahan dalam melakukan transaksi.

Variabel Dependent (Y)

Skor
No Item

1  2  3  4  5

1. Selama menggunakan jasa layanan perbankan, saya merasa puas atas

pelayanan yang diberikan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Malang-Kawi.

2.  Saya akan merekomendasikan  kepada orang lain agar  menggunakan

jasa layanan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang-Kawi.

3. Saya mempunyai keinginan untuk tidak berpindah ke jasa layanan

perbankan yang lain



Frequencies
Frequency Table

X1.1

2 3.3 3.3 3.3
9 15.0 15.0 18.3

43 71.7 71.7 90.0
6 10.0 10.0 100.0

60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.2

2 3.3 3.3 3.3
10 16.7 16.7 20.0
42 70.0 70.0 90.0

6 10.0 10.0 100.0
60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.3

5 8.3 8.3 8.3
33 55.0 55.0 63.3
22 36.7 36.7 100.0
60 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.4

2 3.3 3.3 3.3
5 8.3 8.3 11.7

34 56.7 56.7 68.3
19 31.7 31.7 100.0
60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



X1.5

7 11.7 11.7 11.7
19 31.7 31.7 43.3
10 16.7 16.7 60.0
14 23.3 23.3 83.3
10 16.7 16.7 100.0
60 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.6

2 3.3 3.3 3.3
9 15.0 15.0 18.3

13 21.7 21.7 40.0
30 50.0 50.0 90.0

6 10.0 10.0 100.0
60 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Bukti Fisik (X1)

1 1.7 1.7 1.7
1 1.7 1.7 3.3
3 5.0 5.0 8.3
4 6.7 6.7 15.0
4 6.7 6.7 21.7
2 3.3 3.3 25.0
5 8.3 8.3 33.3
2 3.3 3.3 36.7

16 26.7 26.7 63.3
3 5.0 5.0 68.3

11 18.3 18.3 86.7
2 3.3 3.3 90.0
2 3.3 3.3 93.3
4 6.7 6.7 100.0

60 100.0 100.0

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



X2.1

11 18.3 18.3 18.3
34 56.7 56.7 75.0
11 18.3 18.3 93.3

2 3.3 3.3 96.7
2 3.3 3.3 100.0

60 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.2

1 1.7 1.7 1.7
16 26.7 26.7 28.3
38 63.3 63.3 91.7

5 8.3 8.3 100.0
60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.3

13 21.7 21.7 21.7
39 65.0 65.0 86.7

4 6.7 6.7 93.3
4 6.7 6.7 100.0

60 100.0 100.0

1
2
3
4
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Keandalan (X2)

1 1.7 1.7 1.7
1 1.7 1.7 3.3
7 11.7 11.7 15.0

14 23.3 23.3 38.3
20 33.3 33.3 71.7

9 15.0 15.0 86.7
6 10.0 10.0 96.7
2 3.3 3.3 100.0

60 100.0 100.0

4
5
6
7
8
9
10
13
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



X3.1

2 3.3 3.3 3.3
18 30.0 30.0 33.3
36 60.0 60.0 93.3

4 6.7 6.7 100.0
60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.2

2 3.3 3.3 3.3
6 10.0 10.0 13.3

50 83.3 83.3 96.7
2 3.3 3.3 100.0

60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.3

16 26.7 26.7 26.7
42 70.0 70.0 96.7

2 3.3 3.3 100.0
60 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.4

9 15.0 15.0 15.0
46 76.7 76.7 91.7

5 8.3 8.3 100.0
60 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Daya Tanggap (X3)

2 3.3 3.3 3.3
2 3.3 3.3 6.7
1 1.7 1.7 8.3

10 16.7 16.7 25.0
15 25.0 25.0 50.0
26 43.3 43.3 93.3

2 3.3 3.3 96.7
2 3.3 3.3 100.0

60 100.0 100.0

11
12
13
14
15
16
18
20
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.1

4 6.7 6.7 6.7
38 63.3 63.3 70.0
18 30.0 30.0 100.0
60 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.2

13 21.7 21.7 21.7
37 61.7 61.7 83.3
10 16.7 16.7 100.0
60 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.3

4 6.7 6.7 6.7
37 61.7 61.7 68.3
19 31.7 31.7 100.0
60 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Jaminan (X4)

2 3.3 3.3 3.3
2 3.3 3.3 6.7
7 11.7 11.7 18.3

28 46.7 46.7 65.0
9 15.0 15.0 80.0
2 3.3 3.3 83.3

10 16.7 16.7 100.0
60 100.0 100.0

9
10
11
12
13
14
15
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.1

2 3.3 3.3 3.3
31 51.7 51.7 55.0
25 41.7 41.7 96.7

2 3.3 3.3 100.0
60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.2

2 3.3 3.3 3.3
18 30.0 30.0 33.3
36 60.0 60.0 93.3

4 6.7 6.7 100.0
60 100.0 100.0

1
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.3

2 3.3 3.3 3.3
9 15.0 15.0 18.3

41 68.3 68.3 86.7
8 13.3 13.3 100.0

60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Empati (X5)

2 3.3 3.3 3.3
3 5.0 5.0 8.3

15 25.0 25.0 33.3
19 31.7 31.7 65.0
15 25.0 25.0 90.0

4 6.7 6.7 96.7
2 3.3 3.3 100.0

60 100.0 100.0

7
9
10
11
12
13
15
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan (X)

1 1.7 1.7 1.7
1 1.7 1.7 3.3
2 3.3 3.3 6.7
3 5.0 5.0 11.7
1 1.7 1.7 13.3
5 8.3 8.3 21.7
1 1.7 1.7 23.3
4 6.7 6.7 30.0
6 10.0 10.0 40.0
7 11.7 11.7 51.7
4 6.7 6.7 58.3
6 10.0 10.0 68.3
7 11.7 11.7 80.0
4 6.7 6.7 86.7
1 1.7 1.7 88.3
1 1.7 1.7 90.0
2 3.3 3.3 93.3
1 1.7 1.7 95.0
1 1.7 1.7 96.7
1 1.7 1.7 98.3
1 1.7 1.7 100.0

60 100.0 100.0

55
56
58
59
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
78
82
83
85
87
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Y1

2 3.3 3.3 3.3
6 10.0 10.0 13.3

39 65.0 65.0 78.3
13 21.7 21.7 100.0
60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y2

2 3.3 3.3 3.3
23 38.3 38.3 41.7
29 48.3 48.3 90.0

6 10.0 10.0 100.0
60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y3

3 5.0 5.0 5.0
27 45.0 45.0 50.0
22 36.7 36.7 86.7

8 13.3 13.3 100.0
60 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Kepuasan Nasabah (Y)

6 10.0 10.0 10.0
20 33.3 33.3 43.3

8 13.3 13.3 56.7
14 23.3 23.3 80.0

5 8.3 8.3 88.3
3 5.0 5.0 93.3
4 6.7 6.7 100.0

60 100.0 100.0

9
10
11
12
13
14
15
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Uji Validitas Variabel Bukti Fisik (X1)

Uji Validitas
Correlations

Correlations

1 .358** .315* .122 .531** .630** .690**
.005 .014 .353 .000 .000 .000

60 60 60 60 60 60 60
.358** 1 .411** .354** .522** .550** .731**
.005 .001 .006 .000 .000 .000

60 60 60 60 60 60 60
.315* .411** 1 .276* .121 .331** .496**
.014 .001 .033 .358 .010 .000

60 60 60 60 60 60 60
.122 .354** .276* 1 .340** .413** .578**
.353 .006 .033 .008 .001 .000

60 60 60 60 60 60 60
.531** .522** .121 .340** 1 .626** .822**
.000 .000 .358 .008 .000 .000

60 60 60 60 60 60 60
.630** .550** .331** .413** .626** 1 .861**
.000 .000 .010 .001 .000 .000

60 60 60 60 60 60 60
.690** .731** .496** .578** .822** .861** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000

60 60 60 60 60 60 60

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1.6

Bukti Fisik (X1)

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6
Bukti

Fisik (X1)

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

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.



Uji Validitas dan Variabel Keandalan (X2)

Uji Validitas
Correlations

Correlations

1 .099 .593** .872**
.453 .000 .000

60 60 60 60
.099 1 -.082 .401**
.453 .534 .001

60 60 60 60
.593** -.082 1 .767**
.000 .534 .000

60 60 60 60
.872** .401** .767** 1
.000 .001 .000

60 60 60 60

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2.3

Keandalan (X2)

X2.1 X2.2 X2.3
Keandalan

(X2)

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

Uji Validitas Variabel Daya Tanggap (X3)

Uji Validitas
Correlations

Correlations

1 .605** .410** .588** .891**
.000 .001 .000 .000

60 60 60 60 60
.605** 1 .279* .242 .712**
.000 .031 .062 .000

60 60 60 60 60
.410** .279* 1 .356** .667**
.001 .031 .005 .000

60 60 60 60 60
.588** .242 .356** 1 .720**
.000 .062 .005 .000

60 60 60 60 60
.891** .712** .667** .720** 1
.000 .000 .000 .000

60 60 60 60 60

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

Daya Tanggap (X3)

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4
Daya

Tanggap (X3)

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

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.



Uji Validitas Variabel Jaminan (X4)

Uji Validitas
Correlations

Correlations

1 .517** .606** .834**
.000 .000 .000

60 60 60 60
.517** 1 .560** .835**
.000 .000 .000

60 60 60 60
.606** .560** 1 .854**
.000 .000 .000

60 60 60 60
.834** .835** .854** 1
.000 .000 .000

60 60 60 60

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X4.1

X4.2

X4.3

Jaminan (X4)

X4.1 X4.2 X4.3 Jaminan (X4)

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

Uji Validitas Variabel Empati (X5)

Uji Validitas
Correlations

Correlations

1 .254 .011 .570**
.051 .936 .000

60 60 60 60
.254 1 .466** .842**
.051 .000 .000

60 60 60 60
.011 .466** 1 .697**
.936 .000 .000

60 60 60 60
.570** .842** .697** 1
.000 .000 .000

60 60 60 60

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X5.1

X5.2

X5.3

Empati (X5)

X5.1 X5.2 X5.3 Empati (X5)

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



Uji Validitas  Variabel Kepuasan Nasabah (Y)

Uji Validitas
Correlations

Correlations

1 .321* .327* .695**
.012 .011 .000

60 60 60 60
.321* 1 .493** .788**
.012 .000 .000

60 60 60 60
.327* .493** 1 .814**
.011 .000 .000

60 60 60 60
.695** .788** .814** 1
.000 .000 .000

60 60 60 60

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y3

Kepuasan Nasabah (Y)

Y1 Y2 Y3
Kepuasan

Nasabah (Y)

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

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



Hasil Uji Reliabilitas Variabel Bukti Fisik (X1)

Reliability
Case Processing Summary

60 100.0
0 .0

60 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a.

Reliability Statistics

.780 6

Cronbach's
Alpha N of Items

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keandalan (X2)

Reliability

Case Processing Summary

60 100.0
0 .0

60 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a.

Reliability Statistics

.648 3

Cronbach's
Alpha N of Items



Hasil Uji Reliabilitas Variabel Daya Tanggap (X3)

Reliability
Case Processing Summary

60 100.0
0 .0

60 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a.

Reliability Statistics

.744 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Jaminan (X4)

Reliability

Case Processing Summary

60 100.0
0 .0

60 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a.

Reliability Statistics

.791 3

Cronbach's
Alpha N of Items



Hasil Uji Reliabilitas Variabel Empati (X5)

Reliability

Case Processing Summary

60 100.0
0 .0

60 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a.

Reliability Statistics

.651 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan Nasabah (Y)

Reliability

Case Processing Summary

60 100.0
0 .0

60 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a.

Reliability Statistics

.650 3

Cronbach's
Alpha N of Items



Uji Heteroskedastisitas

Oneway

Test of Homogeneity of Variances

3.998 6 53 .225
1.720 6 53 .134
3.217 6 53 .091
6.688 6 53 .053
2.632 6 53 .262

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

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

Uji Regresi Linear Berganda

Regression
Descriptive Statistics

11.28 1.668 60
22.70 3.519 60

7.93 1.593 60
15.27 1.614 60
12.43 1.477 60
11.03 1.438 60

Kepuasan Nasabah (Y)
Bukti Fisik (X1)
Keandalan (X2)
Daya Tanggap (X3)
Jaminan (X4)
Empati (X5)

Mean Std. Deviation N



Correlations

1.000 .838 .058 .708 .596 .498
.838 1.000 -.097 .617 .531 .314
.058 -.097 1.000 -.105 -.254 .001
.708 .617 -.105 1.000 .455 .500
.596 .531 -.254 .455 1.000 .193
.498 .314 .001 .500 .193 1.000

. .000 .033 .000 .000 .000
.000 . .230 .000 .000 .007
.329 .230 . .212 .025 .497
.000 .000 .212 . .000 .000
.000 .000 .025 .000 . .070
.000 .007 .497 .000 .070 .

60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60

Kepuasan Nasabah (Y)
Bukti Fisik (X1)
Keandalan (X2)
Daya Tanggap (X3)
Jaminan (X4)
Empati (X5)
Kepuasan Nasabah (Y)
Bukti Fisik (X1)
Keandalan (X2)
Daya Tanggap (X3)
Jaminan (X4)
Empati (X5)
Kepuasan Nasabah (Y)
Bukti Fisik (X1)
Keandalan (X2)
Daya Tanggap (X3)
Jaminan (X4)
Empati (X5)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kepuasan
Nasabah (Y)

Bukti
Fisik (X1)

Keandalan
(X2)

Daya
Tanggap (X3) Jaminan (X4) Empati (X5)



Variables Entered/Removedb

Empati
(X5),
Keandalan
(X2),
Jaminan
(X4), Bukti
Fisik (X1),
Daya
Tanggap
(X3)

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)b.

Model Summaryb

.917a .841 .826 .696 .841 57.013 5 54 .000 1.501
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Empati (X5), Keandalan (X2), Jaminan (X4), Bukti Fisik (X1), Daya Tanggap (X3)a.

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)b.



ANOVAb

138.035 5 27.607 57.013 .000a

26.148 54 .484
164.183 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Empati (X5), Keandalan (X2), Jaminan (X4), Bukti Fisik (X1),
Daya Tanggap (X3)

a.

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)b.

Coefficientsa

-4.800 1.205 -3.983 .000
.268 .035 .565 7.641 .000 .838 .721 .415 .539 1.855
.198 .059 .189 3.366 .001 .058 .416 .183 .931 1.074
.191 .080 .184 2.388 .020 .708 .309 .130 .495 2.021
.253 .076 .224 3.340 .002 .596 .414 .181 .653 1.531
.215 .073 .185 2.941 .005 .498 .372 .160 .746 1.341

(Constant)
Bukti Fisik (X1)
Keandalan (X2)
Daya Tanggap (X3)
Jaminan (X4)
Empati (X5)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)a.



Collinearity Diagnosticsa

5.925 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.043 11.747 .00 .03 .64 .00 .02 .00
.014 20.776 .00 .26 .08 .00 .04 .53
.010 24.244 .09 .44 .02 .00 .34 .09
.005 34.882 .21 .02 .09 .45 .44 .36
.004 39.773 .69 .24 .17 .54 .16 .01

Dimension
1
2
3
4
5
6

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Bukti

Fisik (X1)
Keandalan

(X2)
Daya

Tanggap (X3) Jaminan (X4) Empati (X5)

Variance Proportions

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)a.

Residuals Statisticsa

8.00 15.46 11.28 1.530 60
-1.256 1.398 .000 .666 60
-2.144 2.729 .000 1.000 60
-1.805 2.009 .000 .957 60

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)a.



Charts
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Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)



Regression Adjusted (Press) Predicted Value
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Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (Y)
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