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PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 
KEPUASAN PELANGGAN 

(Studi Pada Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang 
Malang)  

Oleh : 
Eny Purwaningtyas   

Dosen Pembimbing : 
Astrid Puspaningrum, SE, MM   

Abstraksi :  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti fisik (tangibles), 
keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 
empati (emphaty) terhadap kepuasan pelanggan yang dalam hal ini adalah 
kepuasan nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Malang.  

Jenis penelitian yang dilakukan di sini adalah explanatory research yaitu 
suatu penelitian dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal sebab akibat antara 
variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah nasabah aktif PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 
Cabang Malang sampai dengan bulan Oktober 2008 yang ditemui oleh peneliti 
saat melakukan penelitian di lokasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana sampel 
dipilih oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel 
tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau 
sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang dimaksud dalam hal 
ini adalah nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang yang memiliki kriteria antara 
lain : berstatus menjadi nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang, melakukan 
transaksi sedikitnya satu kali dalam sebulan, dan ditemui saat bertransaksi di PT. 
BPR JATIM Cabang Malang.  

Variabel yang diteliti adalah variabel kualitas pelayanan (X) yang terdiri 
dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4) dan empati 
(X5) serta variabel kepuasan pelanggan (Y).  

Hasil penelitian yang didapatkan adalah variabel kualitas pelayanan yang 
terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4) dan 
empati (X5) berpengaruh baik secara simultan/bersama-sama maupun secara 
parsial/individu terhadap kepuasan pelanggan. Variabel jaminan merupakan 
variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan (nasabah PT. 
Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Malang).   

Kata Kunci : kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, PT. BPR JATIM Cabang 
Malang.   
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BAB I 
PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi telah mendorong timbulnya persaingan yang sangat kompetitif 

dalam segala bidang usaha. Keberhasilan kompetisi ini sangat ditentukan oleh 

antisipasi pasar dan tanggapan yang cepat terhadap setiap perubahan kebutuhan 

maupun perilaku konsumen. Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk semakin 

kreatif dan inovatif dalam melayani konsumen melalui penawaran produk dengan 

memberikan pelayanan dan fasilitas yang semakin baik. Hal tersebut dilakukan 

perusahaan untuk dapat mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut di 

tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Untuk dapat unggul dalam menghadapi persaingan, maka sebuah 

perusahaan harus berwawasan pelanggan. Pelanggan merupakan aset terbesar 

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

akan selalu terjadi perubahan pada diri pelanggan. Berbagai keinginan dan 

kebutuhan pelanggan harus selalu dapat dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, 

perusahaan harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan itu 

sendiri untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. 

Pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam menarik dan 

mempertahankan pelanggan, hal ini dikarenakan pelayanan yang baik akan 

menarik perhatian kepada masyarakat atau pangsa pasarnya. Pengelolaan 

pelayanan ini untuk memenuhi harapan pelanggan, karena harapan pelanggan 

memiliki peranan yang besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi 

kualitas maupun kepuasan.  
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Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara perkiraan atau 

keyakinan pelanggan 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 pelanggan 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 

keadaan kinerja bank dan keseriusannya dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabah sebagai mitra usaha dunia perbankan.  

Dalam dunia perbankan, perkembangan ekonomi masyarakat suatu daerah 

adalah salah satu tujuan yang harus dicapai. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

maka di setiap daerah banyak terdapat kegiatan usaha perbankan baik bank umum 

maupun bank perkreditan rakyat. Dalam hal ini bank perkreditan rakyat lebih 

memfokuskan kegiatan usahanya pada pemberian kredit bagi para pengusaha-

pengusaha kecil di daerah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam  UU 
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No.7/1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No.10/1998, 

menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan satu jenis 

bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha 

kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Kegiatan usaha yang diperkenankan 

dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sangat terbatas dibandingkan dengan 

Bank Umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana 

dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat 

deposito dan/atau tabungan pada bank lain. Bank Perkreditan Rakyat tidak 

diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan. Selain 

itu, Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha 

dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank 

Indonesia), melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.  

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga keuangan 

berbentuk bank, dari tahun ke tahun terus-menerus mengalami peningkatan. Hal 

ini terlihat dari sisi aset, jumlah kredit dan dana pihak ketiga yang dari tahun ke 

tahun selalu mengalami peningkatan. Selain itu komposisi kredit yang dimiliki 

Bank Perkreditan Rakyat juga semakin jelas mempertegas posisi industri Bank 

Perkreditan Rakyat dalam pembiayaan di sektor keuangan nasional yang sangat 

fokus ke pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Industri Bank 

Perkreditan Rakyat juga sangat strategis peranannya dalam upaya penciptaan 

lapangan kerja baru. Sejumlah indikator yang menunjukkan semakin matang dan 
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terus membaiknya kinerja Bank Perkreditan Rakyat saat ini, tidak lepas dari 

tempaan-tempaan yang dialami. Semakin ketatnya regulasi mengenai Bank 

Perkreditan Rakyat sekaligus sebagai rambu-rambu yang membuat Bank 

Perkreditan Rakyat kian terarah dan fokus, menjadi success key kinerja Bank 

Perkreditan Rakyat sekarang (Media BPR, No.16, Mei-Juni 2007). 

Melihat perkembangan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini semakin 

memiliki peranan yang penting di masyarakat, khususnya bagi pengembangan 

usaha kecil dan menengah, maka semakin banyak bermunculan BPR-BPR baru di 

setiap daerah. Salah satunya adalah dengan berdirinya PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Jawa Timur atau PT. BPR JATIM yang merupakan Bank Perkreditan 

Rakyat yang beroperasi di wilayah Jawa Timur yang memiliki misi ikut serta 

mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan pengembangan usaha kecil di 

pedesaan. PT. BPR JATIM sendiri kini telah memiliki 23 kantor cabang, dan 

salah satunya adalah kantor PT. BPR JATIM Cabang Malang yang berlokasi di 

Jalan R. Tumenggung Suryo 35 Kav. 7 Malang. Adapun keunggulan yang 

dimiliki oleh bank ini dibandingkan dengan BPR-BPR lainnya adalah status 

kepemilikannya yaitu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau milik pemerintah 

daerah, memberikan nilai lebih di mata masyarakat tentang keberadaan bank ini 

yang dapat dipercaya di mata masyarakat. Keunggulan lainnya adalah BPR ini 

lebih memfokuskan pada pemberian bantuan berupa kredit bagi pengusaha-

pengusaha kecil dan menengah sehingga mereka dapat mengembangkan usaha 

yang dimiliki dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Selain 

itu tawaran bunga tabungan dan bunga deposito yang tinggi dan bunga kredit yang 

lebih terjangkau serta proses pengajuan kredit yang relatif mudah, menjadikan PT. 
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BPR JATIM Cabang Malang menjadi pilihan utama bagi para pengusaha-

pengusaha kecil di daerah Malang dan sekitarnya dalam mencari bantuan dana 

untuk mengembangkan usahanya. PT. BPR JATIM Cabang Malang memiliki 

peranan yang sangat penting dalam hal pembiayaan usaha kecil dan menengah 

masyarakat di daerah, mengingat saat ini usaha kecil dan menengah tidak boleh 

dipandang sebelah mata. Karena terbukti bahwa perkembangan usaha kecil dan 

menengah semakin hari semakin mengalami kemajuan dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah, maka PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu 

berusaha memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan nasabahnya yang sebagian 

besar berprofesi sebagai wiraswasta di daerah. 

Pada umunya produk yang ditawarkan oleh kegiatan usaha perbankan 

adalah sama, namun yang membedakan antara satu bank dengan bank lainnya 

adalah layanan yang diberikan kepada nasabahnya. PT. BPR JATIM Cabang 

Malang saat ini tidak saja menghadapi persaingan dengan BPR-BPR lain namun 

juga dengan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank lainnya 

seperti pegadaian, asuransi dan sebagainya. Untuk menghadapi persaingan ini 

maka PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu meningkatkan pelayanan yang 

diberikannya kepada nasabah, seperti keramahan dalam menghadapi setiap 

nasabah yang datang untuk bertransaksi, memberikan kenyamanan selama 

bertransaksi, memberikan kemudahan dalam setiap proses transaksi, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, bank dituntut untuk dapat memberikan sesuatu yang 

berharga dan dapat memberikan kesan yang baik kepada pelanggan. Setiap 

perbankan dituntut untuk dapat menerapkan sistem pelayanan yang berkualitas 

tinggi pada seluruh lini produk dan jasa perbankan. Tanpa pelayanan serta produk 
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dan jasa yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya maka 

bank tersebut akan ditinggalkan oleh nasabahnya dan secara langsung akan 

berakibat terhadap penurunan performansi bank tersebut, mengingat semakin 

banyaknya perusahaan jasa perbankan dengan berbagai macam produk jasa yang 

ditawarkan, membuat masyarakat mempunyai banyak alternatif untuk 

menentukan di perusahaan jasa perbankan mana mereka akan melakukan transaksi 

keuangan, dan hal inilah yang membuat PT. BPR JATIM Cabang Malang untuk 

selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. 

PT. BPR JATIM Cabang Malang menyadari bahwa saat ini, kompetisi 

dalam perbaikan kinerja layanan di dunia perbankan semakin meningkat, bahkan 

beberapa bank yang tadinya tampak tidak serius membenahi layanannya, kini 

mulai melakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan performa kinerja 

layanannya. Hal inilah yang memacu PT. BPR JATIM Cabang Malang untuk 

semakin berupaya keras dalam usahanya untuk meningkatkan performa layanan 

agar dapat menjadi bank andalan masyarakat khususnya di daerah Malang dan 

sekitarnya. 

Mengingat pentingnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah dalam menjaring nasabah baru serta mempertahankan nasabah yang telah 

ada pada usaha perbankan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Pada Nasabah PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Malang).   
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), 

dan empati (X5) terhadap kepuasan nasabah pada PT. BPR JATIM Cabang 

Malang ? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial variabel kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), 

dan empati (X5) terhadap kepuasan nasabah pada PT. BPR JATIM Cabang 

Malang ? 

3. Manakah variabel-variabel dari kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik 

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

berpengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah PT. BPR JATIM Cabang 

Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), 

dan empati (X5) terhadap kepuasan nasabah pada PT. BPR JATIM Cabang 

Malang.  

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), 

dan empati (X5) terhadap kepuasan nasabah pada PT. BPR JATIM Cabang 

Malang. 

3. Untuk mengetahui variabel-variabel dari kualitas pelayanan yang terdiri dari 

bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati 
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(X5) yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan  nasabah PT. BPR JATIM 

Cabang Malang. 

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 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 pada jasa perbankan. 

Peneliti Judul Sampel dan Metode 

Pengambilan Sampel 

Variabel 

dan Alat 

Analisis 

Kesimpulan 

Ibrahim 
Sahara 
(2007) 

Pengaruh 
Variabel-
Variabel 
Kualitas 
Pelayanan 
Jasa 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah PD. 
Bank 
Perkreditan 
Rakyat 
Bank Pasar 

di Kabupaten 
Jombang. 

Sampel : Nasabah PD. 
BPR Bank Pasar 
yang secara kebetulan 
bertemu dengan 
peneliti. 
Metode Pengambilan 
Sampel : Accidental 
Sampling 

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

1.Kelima variabel 
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. 

Herdiyanto 
Nugroho 
(2005) 

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah 
Pada PT. 
Bank JATIM 
Cabang 
Malang 
(Studi Pada 
Nasabah PT. 
Bank JATIM 
Cabang 
Malang). 

Sampel : nasabah 
yang melakukan 
transaksi pada PT. 
Bank JATIM Cabang 
Malang. 
Metode Pengambilan 
Sampel : Accidental 
Sampling, yaitu siapa 
saja yang secara 
kebetulan bertemu 
dengan peneliti yang 
dianggapnya 
memenuhi kriteria 
untuk dijadikan 
sampel.   

Variabel : 
bukti fisik, 
keandalan, 
daya 
tanggap, 
jaminan, 
dan 
empati.  
Alat 
Analisis : 
Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Semua variabel 
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 
dominan terhadap 
kepuasan nasabah. 
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Gita 
Andriani 
(2008) 

Pengaruh 
Efektivitas 
Kualitas 
Pelayanan 
Customer 
Service Bank 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah 
(Studi Pada 
Nasabah PT. 
Bank 
Tabungan 
Negara 
(Persero) 
Kantor 
Cabang 
Malang. 

Sampel : nasabah 
aktif PT. BTN 
(persero) Kantor 
Cabang Malang s/d 
bulan Pebruari tahun 
2008 dan nasabah 
tersebut sedang 
mengantri di Customer 
Service PT. BTN 
dengan proporsi 50% 
laki-laki dan 50% 
perempuan. 
Metode Pengambilan 
Sampel : Purposive 
Sampling (sampel 
dipilih berdasarkan 
ciri-ciri khusus yang 
dimiliki oleh sampel 
tersebut yang 
dipandang mempunyai 
sangkut paut yang erat 
dengan ciri-ciri atau 
sifat-sifat populasi 
yang telah diketahui 
sebelumnya). 

Variabel : 
bukti fisik, 
keandalan, 
daya 
tanggap, 
jaminan 
dan 
empati. 
Alat 
Analisis : 
Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Semua variabel 
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 
dominan terhadap 
kepuasan nasabah. 
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2.2 Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2007:6).  

Marketing Association of Australia and New Zealand (MAANZ) dalam 

Alma (2007:3) mendefinisikan pemasaran sebagai aktivitas yang memfasilitasi 

dan memperlancar suatu hubungan pertukaran yang saling memuaskan melalui 

penciptaan, pendistribusian, promosi dan penentuan harga dari barang, jasa dan 

ide .  

Menurut Miller dan Layton dalam Tjiptono (2004:2) mendefinisikan 

pemasaran sebagai berikut : 

pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk, 

jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan organisasional .  

Dari beberapa definisi di atas tentang pemasaran, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran adalah suatu proses dalam memperlancar kegiatan penyaluran 

barang dan jasa ke tangan konsumen dengan menciptakan, mendistribusikan, 

menentukan harga serta melakukan kegiatan promosi.     
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2.3 Jasa 

2.3.1 Pengertian Jasa  

Kotler dalam Fandy Tjiptono (2004:16), menyebutkan bahwa :  

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 
suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible 
(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 
Produksi jasa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Maksudnya 
ada produk jasa murni, ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik 
sebagai persyaratan utama.

   

Definisi Jasa menurut William J.Stanton dalam Alma (2007:243) adalah: 

Services are those separately identifiable, essentially intangible activities 
that provide want-satisfaction, and that are not necessarily tied to the sale 
of a product or another service. To produce a service may or may not 
require the use of tangible goods. However, when such use is required, 
there is no transfer of the title (permanent ownership) to these tangible 
goods.   

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2006:6) mendefinisikan jasa 

sebagai berikut : 

Jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan 

produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat 

yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti 

misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) atau pemecahan atas 

masalah yang dihadapi konsumen . 

Dari beberapa definisi tentang jasa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak berwujud,  serta 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, dan jasa dapat dihasilkan dengan 

menggunakan benda-benda berwujud atau tidak.   
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2.3.2 Karakteristik Jasa  

Philip Kotler dalam buku Fandy Tjiptono (2004:18-22), secara garis besar 

menyatakan bahwa karakteristik jasa terdiri atas : 

1. Intangibility 

Jasa berbeda dengan barang, bila barang merupakan suatu objek, alat atau 

benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, 

kinerja (performance), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

2. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan 

jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

3. Variability/Heterogenity/Inconsistency 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, 

kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

4. Perishability 

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

5. Lack of Ownership 

Lack of Ownership merupakan perbedaan mendasar antara barang dan jasa. 

Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan 

manfaat produk yang dibelinya, sedangkan pada pembeliaan jasa, pelanggan 

mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu 

yang terbatas. 
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2.3.3 Klasifikasi Jasa  

Menurut Lovelock dalam Tjiptono (2004:23), jasa dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

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

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

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

4. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa. 
Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 
dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa 
menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak 
(permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti dan permintaan 
puncak biasanya melampaui penawaran). Sedangkan, sumbu horizontalnya 
adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah). 

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

2.3.4 Bauran Pemasaran Jasa 

Fandy Tjiptono (2004:30), menyatakan bahwa : 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan seperangkat alat yang 

dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang 

ditawarkan kepada pelanggan. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk 
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menyusun strategi jangka panjang dan merancang program taktik jangka 

pendek.  

Fandy Tjiptono (2004:31-32) menyatakan bahwa penyusunan unsur-unsur 

bauran pemasaran jasa apabila digunakan dengan tepat maka akan dapat 

bermanfaat dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun unsur-unsur bauran 

pemasaran jasa tersebut terdiri dari :  

1. Product (Produk) 

Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Dalam konteks ini, produk bisa berupa apa saja (baik yang 

berwujud fisik maupun yang tidak) yang dapat ditawarkan kepada pelanggan 

potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. 

2. Price (Harga) 

Keputusan penetapan harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis, 

seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat 

diskriminasi harga diantara berbagai kelompok pelanggan. 

3. Promotion (Promosi) 

Dalam kegiatan promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk 

mengkomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan aktual. 

Metode-metode tersebut terdiri dari advertising, sales promotion, direct 

marketing, personal selling, dan public relations. 

4. Place (Tempat atau Distribusi) 

Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para 

pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi keputusan lokasi fisik (misalnya 
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keputusan mengenai dimana sebuah hotel atau restoran harus didirikan). 

Selain itu, keputusan mengenai penggunaan perantara untuk meningkatkan 

aksesbilitas jasa bagi para pelanggan (contohnya, telephone delivery systems). 

5. People (Orang) 

Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran 

pemasaran. Dalam industri jasa, setiap orang merupakan part-time marketer

 

yang tindakan dan perilakunya memiliki dampak langsung pada output yang 

diterima pelanggan. 

6. Physical Evidence (Bukti Fisik) 

Karakteristik intangible pada jasa meyebabkan pelanggan potensial tidak bisa 

menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Ini menyebabkan risiko yang 

dipersepsikan konsumen dalam keputusan pembelian semakin besar. Salah 

satu unsur penting dalam bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat 

risiko dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa. 

7. Process (Proses) 

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen high-

contact services, yang seringkali juga berperan sebagai co-producer jasa 

bersangkutan. 

8. Customer Service (Layanan Pelanggan) 

Makna layanan pelanggan berbeda antara organisasi. Dalam sektor jasa, 

layanan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas total jasa yang 

dipersepsikan oleh pelanggan.   
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2.4 Kualitas Jasa 

2.4.1 Pengertian Kualitas Jasa  

Kualitas jasa berkaitan dengan kemampuan sebuah organisasi untuk 

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

Hamdani (2006:144) menyatakan bahwa : Kualitas 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 .  

Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (2006:51) menyatakan bahwa: 

kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan .  

Tjiptono (2004:259) menyatakan bahwa : kualitas jasa berfokus pada 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan .  

Dari beberapa definisi tentang kualitas jasa di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas jasa atau kualitas pelayanan adalah berpusat pada 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

2.4.2 Dimensi Kualitas Jasa  

Menurut Parasuraman, et al. dalam Tjiptono (2004:273), mendefinisikan 

lima dimensi utama kualitas jasa, yaitu :  

1. Reliabilitas (reliability), yakni kemampuan memberikan layanan yang 
dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu 
para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 
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3. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan 
sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau 
keragu-raguan. 

4. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 
para pelanggan. 

5. Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 
sarana komunikasi.  

Sedangkan menurut Parasuraman dalam Rambat Lupiyoadi dan A. 

Hamdani (2006:182) menyimpulkan lima dimensi kualitas jasa, yaitu : 

1. Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 

2. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Jaminan dan kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan. 

5. Empati (emphaty), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen.      
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2.5 Kepuasan Pelanggan 

2.5.1 Pengertian Pelanggan dan Nasabah  

Menurut Tjiptono (2002:5), menyatakan bahwa dalam pandangan 

tradisional pelanggan suatu perusahaan adalah setiap orang yang membeli dan 

menggunakan produk perusahaan tersebut .  

Sedangkan dalam pandangan modern, konsep pelanggan mencakup 

pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan eksternal adalah setiap orang yang 

membeli produk dari perusahaan, sedangkan pelanggan internal adalah semua 

pihak dalam organisasi yang sama, yang menggunakan jasa suatu 

bagian/departemen tertentu (termasuk pemrosesan selanjutnya dalam produksi 

bertahap) , (Tjiptono, 2002:6). 

Menurut Cambridge International Dictionaries dalam Rambat Lupiyoadi 

(2006:174), menyatakan bahwa : pelanggan adalah seseorang yang membeli 

suatu barang atau jasa . 

Webster s 1928 Dictionary dalam Rambat Lupiyoadi (2006:174) 

mendefinisikan pelanggan sebagai berikut : pelanggan adalah seseorang yang 

beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk memenuhi apa yang diinginkan .  

Dari beberapa definisi tentang pelanggan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal adalah seseorang 

yang secara terus-menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya dengan memiliki suatu produk 

atau jasa tersebut.  

Sedangkan pengertian nasabah menurut Kartajaya dalam Sipahutar 

(2002:1) memberikan beberapa penjelasan antara lain : 
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(1) Nasabah adalah orang yang tidak tergantung pada bank, tetapi banklah yang 

tergantung pada nasabah. 

(2) Nasabah adalah orang yang membawa bank kepada keinginannya. 

(3) Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan 

nasabah. 

(4) Nasabah adalah orang yang eksistensinya teramat penting sehingga harus 

dipuaskan oleh perbankan. 

Dari beberapa pengertian tentang nasabah tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa nasabah adalah semua orang yang menuntut suatu bank untuk 

memenuhi suatu standar kualitas tertentu dan arena itu memberikan pengaruh 

pada performance perbankan. 

2.5.2 Pengertian Kepuasan Pelanggan  

Menurut Howard dan Sheth dalam Tjiptono (2004:349) menyatakan 

bahwa : kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan 

kesepadanan atau ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan 

dengan pengorbanan yang dilakukan .  

Engel, et.,al dalam Tjiptono (2004:349) menyatakan bahwa : kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan 

timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan .  

Sedangkan Kotler dalam Tjiptono (2004:350) mendefinisikan kepuasan 

pelanggan sebagai berikut : kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya. 
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Dari beberapa pengertian tentang arti dari kepuasan pelanggan, maka 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan didasarkan pada kesesuaian antara 

harapan pelanggan dengan persepsi yang dirasakan pelanggan dari kinerja/produk 

yang diberikan oleh perusahaan. Kondisi kepuasan pelanggan tercipta apabila 

persepsi bernilai lebih besar atau sama dengan harapan sebaliknya kondisi 

ketidakpuasan terjadi apabila persepsi lebih kecil dari harapan sehingga tingkat 

kepuasan bernilai negatif. 

2.5.3 Pengukuran Kepuasan Pelanggan  

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2004:366-367), paling tidak terdapat 

empat metode yang banyak digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan, 

diantaranya : 

1. Sistem Keluhan dan Saran. 

Setiap organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan 

saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa 

berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang mudah 

diakses atau sering dilalui pelanggan), kartu komentar (yang bisa diisi 

langsung maupun yang dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon 

khusus bebas pulsa, website, dan lain-lain. 

2. Ghost Shopping. 

Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers 

untuk berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing. 

Mereka diminta melaporkan berbagai temuan penting berdasarkan 
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pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan 

dibandingkan para pesaing. Selain itu, ghost shoppers juga dapat 

mengobservasi cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan spesifik 

pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani setiap 

masalah/keluhan pelanggan. 

3. Lost Customer Analysis. 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan 

selanjutnya. 

4. Survei Kepuasan Pelanggan. 

Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

menggunakan metode survey, baik via pos, telepon, e-mail, maupun 

wawancara langsung (McNeal & Lamb, dalam Peterson & Wilson, 1992). 

Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

langsung dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka. 

2.6 Hubungan Kualitas Jasa dan Kepuasan Pelanggan  

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, 

kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan 

serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan 
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yang menyenangkan dan meniadakan atau meminimumkan pengalaman 

pelanggan yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya, kepuasan pelanggan 

dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang 

memberikan kualitas yang memuaskan (Tjiptono, 2002:54). 

2.7 Bank 

2.7.1 Pengertian Bank  

H. Malayu Hasibuan (2006:2) menyatakan bahwa bank adalah : 

Pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya 

mengumpulkan dana kepada Surplus Spending Unit (SSU) dan 

menyalurkan kredit kepada Defisit Spending Unit (DSU).

 

Kasmir (2003:2) mengartikan bank adalah : 

Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa perbankan lainnya.

 

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 dalam Dahlan Siamat (2005:275), adalah 

 

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

orang banyak.

  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dana 
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dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk jasa-jasa perbankan lainnya. 

2.7.2 Jenis-jenis Bank  

Penggolongan Bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.14 

Tahun 1967 dan Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan mempunyai 

beberapa perbedaan (H. Malayu Hasibuan, 2006:26-27) : 

1) Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.14 Tahun 1967 
a. Berdasarkan jenisnya : 

i. Bank Sentral 
ii. Bank Umum 
iii. Bank Pembangunan 
iv. Bank Tabungan 
v. Bank Sekunder (Bank Perkreditan Rakyat) 

b. Berdasarkan Kepemilikannya : 
i. Bank Milik Pemerintah 
ii. Bank Milik Pemerintah Daerah 
iii. Bank Milik Swasta Nasional 
iv. Bank Milik Koperasi 
v. Bank Asing/Campuran 

c. Berdasarkan Bentuk Hukumnya : 
i. Bank berbentuk hukum Khusus (dibentuk berdasarkan Undang-Undang) 
ii. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah 
iii. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) 
iv. Bank berbentuk hukum Koperasi  

d. Berdasarkan Kegiatan Usahanya : 
i. Bank Devisa 
ii. Bank Bukan Devisa 

2) Berdasarkan Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 
tentang Perbankan 
a. Berdasarkan Jenisnya : 

i. Bank Umum 
ii. Bank Perkreditan Rakyat 

b. Berdasarkan Kepemilikannya : 
i. Bank Milik Pemerintah 
ii. Bank Milik Pemerintah Daerah 
iii. Bank Milik Swasta Nasional 
iv. Bank Milik Koperasi 
v. Bank Asing/Campuran 

c. Berdasarkan bentuk Hukumnya : 
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i. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah 
ii. Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO) 
iii. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) 
iv. Bank berbentuk hukum Koperasi 

d. Berdasarkan kegiatan Usahanya : 
i. Bank Devisa 
ii. Bank Bukan Devisa 

e. Berdasarkan Sistem Pembayaran Jasa : 
i. Bank berdasarkan pembayaran bunga 
ii. Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan 

(bank dengan prinsip syariah)   

2.8 Bank Perkreditan Rakyat 

2.8.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat  

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No.7 

Tahun 1992, adalah :  

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

 

H. Malayu Hasibuan (2006:38) menyatakan bahwa :  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya 

dapat secara konvensional, dan Bank Perkreditan Rakyat menerima 

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

 

Kasmir (2002:8) menyatakan bahwa :  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani 
masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Kegiatan BPR pada 
dasarnya sama dengan kegiatan Bank Umum, hanya yang menjadi 
perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. 
BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, tidak dapat berbuat seleluasa bank 
umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian 
BPR itu sendiri.
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Dari beberapa definisi tentang Bank Perkreditan Rakyat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang khusus 

melayani masyarakat di daerah pedesaan yang memiliki kegiatan yang hampir 

sama dengan Bank Umum, namun ada beberapa kegiatan yang tidak boleh 

dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat dan hanya boleh dilaksanakan oleh 

Bank Umum berdasarkan peraturan yang berlaku. 

2.8.2 Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat  

Menurut Dahlan Siamat (2205:59) menyatakan bahwa berdasarkan 

ketentuan perundangan, bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa : 

a. Perusahaan Daerah 

b. Koperasi 

c. Perseroan Terbatas 

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

2.8.3 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat  

Menurut Dahlan Siamat (2005:399) menyatakan bahwa keberadaan Bank 

Perkreditan Rakyat dari sisi kepentingan pemerintah adalah untuk : 

a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak 
memiliki akses ke Bank Umum. 

b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional 
agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat. 

c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat 
pedesaan. 

d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatn 
lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.  

2.8.4 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

Menurut H.Malayu Hasibuan (2006:38) Untuk mewujudkan tugas 

pokoknya, maka BPR dapat melakukan upaya sebagai berikut: 
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a.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu. 

b.   Memberikan kredit 
c.  Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 
d.  Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.   
Sedangkan usaha-usaha yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat 

meliputi: 
a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran 
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi 

jual beli uang kertas asing (money changer) 
c. Melakukan penyertaan modal 
d. Melakukan usaha perasuransian 
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas   

Kasmir (2002:37-38) menyatakan bahwa kegiatan BPR dalam praktiknya 

adalah sebagai berikut : 

A. Menghimpun dana hanya dalam bentuk : 
i.  Simpanan Tabungan 
ii. Simpanan Deposito 

B. Menyalurkan dana dalam bentuk : 
i. Kredit Investasi 
ii. Kredit Modal Kerja 
iii. Kredit Perdagangan 

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat, maka 
ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 
yang meliputi : 
a. Menerima simpanan giro 
b. Mengikuti kliring 
c. Melakukan kegiatan valuta asing 
d. Melakukan kegiatan perasuransian  

Dahlan Siamat (2005:404) menyatakan kegiatan usaha yang 

diperkenankan bagi BPR secara umum adalah sebagai berikut : 

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

2. Memberikan kredit 
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip  syariah 
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito   

berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain  

Sedangkan usaha-usaha yang dilarang bagi BPR berdasarkan Undang-
Undang adalah : 
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1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran 
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing 
3. Melakukan penyertaan modal 
4. Melakukan usaha perasuransian 
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan yang telah ditetapkan di atas  

2.9 Kerangka Penelitian 

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 PT. BPR JATIM Cabang 

Malang, dilakukan dengan metode kualitatif dengan menganalisis lima dimensi 

kualitas jasa pada umumnya yaitu : variabel bukti fisik (tangibles) (X1), keandalan 

(reliability) (X2), daya tanggap (responsiveness) (X3), jaminan (assurance) (X4) 

dan empati (emphaty) (X5) serta kepuasan pelanggan (Y). Dari hasil pengujian 

tersebut akan didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara 

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan pada nasabah PT. BPR JATIM 

Cabang Malang.          
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Bagan 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada 

Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Malang).                                           

PT. BPR JATIM Cabang Malang 

Dimensi Kualitas Pelayanan (X) 

Kepuasan Nasabah (Y) 

Landasan 
Teori 

Analisa 
Kualitatif 

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

 

Uji Multikolinearitas 

 

Uji Heterokesdastisitas 

 

Uji Normalitas 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
4. Uji Hipotesis 

 

Uji F test 

 

Uji t test 

 

Hasil 

Bukti Fisik 
(X1) 

 

Keandalan 
(X2) 

Daya Tanggap 
(X3) 

Jaminan 
(X4) 

Empati 
(X5) 
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2.10 Model Hipotesis   

Bagan : 2.2 

Model Hipotesis   

iii.  

iv.  

v.  

vi.  

vii.  

viii.      

Keterangan :    

: Berpengaruh secara simultan   
: Berpengaruh secara parsial   
: Pengaruh dominan              

Dimensi Kualitas Jasa (X) 

Bukti Fisik (X1) 

Keandalan (X2) 

Kepuasan 
Pelanggan (Y) Daya Tanggap (X3) 

Jaminan (X4) 

Empati (X5) 



46   

2.11 Hipotesis 

Berdasarkan model hipotesis di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut :  

H1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dimensi kualitas 

jasa yang terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), 

jaminan (X4) dan empati (X5) terhadap kepuasan pelanggan pada nasabah PT. 

BPR JATIM Cabang Malang.  

H2 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dimensi kualitas 

jasa yang terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), 

jaminan (X4) dan empati (X5) terhadap kepuasan pelanggan pada nasabah PT. 

BPR JATIM Cabang Malang. 

H3 : Diduga dimensi jaminan (X4) berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

pelanggan pada nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang.  

Alasan variabel jaminan yang paling dominan, dikarenakan berdasarkan 

penelitian terdahulu dengan tema yang sama, yaitu bersangkutan dengan kualitas 

pelayanan pada jasa perbankan, variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan adalah variabel jaminan. Setelah peneliti melakukan 

wawancara/observasi langsung secara informal dengan pihak bank dan nasabah 

PT. BPR JATIM Cabang Malang, dapat dikatakan bahwa variabel jaminan 

mempengaruhi kepuasan nasabah di samping variabel-variabel lain yang juga 

mendukung.    



47  

BAB III 
METODE PENELITIAN   

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah explanatory research (penelitian 

penjelasan). Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2002:5), 

explanatory research adalah suatu penelitian dimana peneliti menjelaskan 

hubungan kausal sebab akibat antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. 

Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan yang 

dalam hal ini adalah nasabah, terhadap kualitas pelayanan yang diberikan PT. 

Bank Perkreditan Rakyat JATIM Cabang Malang. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat JATIM Cabang 

Malang yang beralamat di Jalan R. Tumenggung Suryo No. 35 Kav. 7 Malang. 

Adapun alasan memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian adalah dikarenakan 

letak dari kantor PT. BPR JATIM Cabang Malang yang strategis dimana letaknya 

tidak jauh dari pusat kota. Selain itu keberadaan PT. BPR JATIM Cabang Malang 

yang berfungsi sebagai bank yang melayani nasabah khususnya para pengusaha 

kecil dan menengah serta status kepemilikannya yaitu Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) membuat peneliti tertarik untuk memilih PT. BPR JATIM Cabang 

Malang sebagai lokasi penelitian. 

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, terhadap 
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kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat JATIM 

Cabang Malang. 

3.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2002:152), populasi adalah jumlah 

keseluruhan unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2004:72), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

maupun objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah nasabah aktif PT. 

BPR JATIM Cabang Malang sampai dengan bulan Oktober 2008. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari staf pemasaran PT. BPR JATIM Cabang Malang, 

diketahui jumlah nasabah yang aktif hingga bulan Oktober 2008 adalah sebanyak 

2513 orang. Mengingat jumlah populasi yang cukup besar, maka tidak 

memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan karena terbatasnya waktu, biaya 

dan tenaga sehingga penelitian dilakukan terhadap sampel. 

3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2004:73) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto (2002:109) sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Malhotra 

(2005:364) sampel adalah sub kelompok elemen populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi. 

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin 

dalam Suliyanto (2006:100), yaitu : 
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n = 

 
dimana : 

n = jumlah sampel minimal 

N = jumlah populasi 

E = standard error / presentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel (10%). 

Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang akan 

diteliti adalah sebanyak : 

n = 

 

n = 

 

n = 

 

n = 

 

n = 

 

Dalam penelitian ini diketahui N sebanyak 2513, dan e ditetapkan sebesar 

10%. Jadi jumlah minimal sampel yang dapat diambil peneliti sebanyak 96 

sampel, dan kemudian hasil tersebut dibulatkan menjadi 100 sampel penelitian. 

3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan simple random sampling. Menurut Sugiyono (2007:93), simple random 

sampling  adalah teknik pengambilan sampel dimana pengambilan anggota 
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sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi tersebut. 

Dalam hal ini anggota populasi dianggap homogen, sehingga siapapun 

yang datang ke PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat dianggap sebagai nasabah 

aktif, dan layak untuk dijadikan sampel penelitian.  

3.5 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a.  Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan angka-angka atau data 

yang hanya merupakan keterangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 

angka, yaitu data hasil wawancara. 

b.  Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, 

biasanya untuk data yang dapat diukur dengan ukuran yang telah dinyatakan 

dalam bentuk standar, yaitu data jumlah nasabah PT. BPR JATIM Cabang 

Malang. 

3.6 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Menurut Malhotra (2005:120), data primer adalah data yang diperoleh 

oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan masalah riset. 
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Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari jawaban responden yang 

dalam hal ini adalah nasabah dan karyawan PT. BPR JATIM Cabang Malang 

yang didapat melalui pengisian kuesioner dan wawancara.  

b. Data Sekunder 

Menurut Malhotra (2005:121), data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam 

hal ini dapat berupa brosur, buku profil perusahaan, artikel dari internet, buku 

teori pemasaran jasa, penelitian terdahulu berupa skripsi, dan sebagainya. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa cara untuk 

mengumpulkan data, antara lain :     

a. Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah daftar pertanyaan tertulis dan terstruktur yang 

diberikan kepada sejumlah responden sehingga diperoleh jawaban yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kuesioner ini dibagikan kepada nasabah PT. BPR 

JATIM Cabang Malang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengambilan data dimana peneliti langsung 

berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden (Suliyanto, 

2006:132). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-

pihak yang terkait seperti nasabah dan karyawan PT. BPR JATIM Cabang 

Malang.   
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari atau menggunakan dokumen atau catatan yang ada di dalam instansi 

yang bersangkutan. Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil dokumen dari 

PT. BPR JATIM Cabang Malang seperti sejarah, visi dan misi, serta dokumen-

dokumen dari luar yang dapat menunjang penelitian. 

3.8 Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 

(independent variabel) (X) dan variabel terikat (dependent variabel) (Y). Adapun 

variabel bebas (independent variabel) menurut Sugiyono (2004:33) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam variabel bebas 

(X) adalah bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan 

empati (X5).  

Sedangkan variabel terikat (dependent variable) menurut Sugiyono 

(2004:33) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Dalam hal ini variabel terikatnya adalah kepuasan 

pelanggan (Y). 

3.9 Definisi Operasional Variabel 

Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan dari masing-masing 

variabel dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas (Independent Variable), yaitu kualitas pelayanan yang 

merupakan suatu tingkat pelayanan yang diberikan PT. BPR JATIM Cabang 
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Malang demi tercapainya kepuasan nasabah. Terdapat 5 vaiabel dari dimensi 

kualitas pelayanan, yaitu : 

a. Bukti Fisik (Tangible), meliputi :  

 
PT. BPR JATIM Cabang Malang menyediakan fasilitas yang memadai 

(ruang tunggu, tempat parkir). 

 

Semua jenis slip yang diperlukan mudah diperoleh oleh nasabah. 

 

Semua karyawan PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu 

berpenampilan rapi. 

b. Keandalan (Reliability), meliputi : 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu memenuhi pelayanan yang 

dijanjikan. 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang tidak pernah melakukan kesalahan 

dalam melakukan pencatatan keuangan nasabah. 

 

Informasi yang diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu 

akurat. 

 

Prosedur pelayanan pada PT. BPR JATIM Cabang Malang relatif 

mudah. 

c. Daya Tanggap (Responsiveness), meliputi : 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat menyelesaikan masalah 

nasabah dengan cepat. 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat melayani nasabah dengan 

cepat. 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang dengan senang hati membantu 

nasabah yang menemui kesulitan. 
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PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat dengan mudah dihubungi oleh 

nasabah. 

d. Jaminan (Assurance), meliputi : 

 
PT. BPR JATIM Cabang Malang memiliki kredibilitas yang baik 

dalam dunia perbankan. 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang bersikap ramah dalam melayani 

nasabah. 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat memberikan jawaban yang 

memuaskan atas pertanyaan yang diajukan oleh nasabah. 

 

Nasabah merasa aman melakukan transaksi di kantor PT. BPR JATIM 

Cabang Malang. 

e. Empati (Emphaty), meliputi :  

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang secara teratur memberikan informasi 

tentang produk-produk dan layanan baru kepada nasabah. 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu mengutamakan kepentingan 

nasabah. 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang mampu menjalin hubungan baik 

dengan nasabah. 

 

PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu memberikan perhatian atas 

kebutuhan dan keinginan nasabah. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable), yaitu kepuasan nasabah dari kualitas 

pelayanan yang telah diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang, 

meliputi :  
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Nasabah telah merasa puas dengan keseluruhan pelayanan yang diberikan 

oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang. 

 
Nasabah akan tetap menggunakan produk-produk PT. BPR JATIM 

Cabang Malang. 

 

Nasabah akan menyampaikan citra positif PT. BPR JATIM Cabang 

Malang kepada orang lain. 

 

Nasabah akan merekomendasikan produk-produk yang dimiliki PT. BPR 

JATIM Cabang Malang kepada orang lain                 
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Tabel 3.1 
Konsep, Variabel, Indikator dan Item  

Konsep Variabel Indikator Item 

Variabel 
Bebas : 
Kualitas 

Pelayanan 
(X) 

1.Tangibility  
(Bukti Fisik) (X1) 

Kemampuan 
perusahaan 
dalam 
menunjukkan 
eksistensi 
kepada pihak 
eksternal 

 
PT. BPR JATIM 
Cabang Malang 
menyediakan fasilitas 
yang memadai (ruang 
tunggu, tempat parkir). 

 

Semua jenis slip yang 
diperlukan oleh 
nasabah mudah 
diperoleh oleh 
nasabah. 

 

Semua karyawan PT. 
BPR JATIM Cabang 
Malang selalu 
berpenampilan rapi. 

2.Reliability  
(Keandalan) (X2) 

Kemampuan 
perusahaan 
memberikan 
pelayanan 
sesuai dengan 
yang dijanjikan 
secara akurat 
dan terpercaya 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang selalu 
memenuhi pelayanan 
yang dijanjikan. 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang tidak 
pernah melakukan 
kesalahan dalam 
melakukan pencatatan 
keuangan nasabah. 

 

Informasi yang 
diberikan oleh PT. 
BPR JATIM Cabang 
Malang selalu akurat. 

 

Prosedur pelayanan 
pada PT. BPR JATIM 
Cabang Malang relatif 
mudah. 

3.Responsiveness  
(Daya Tanggap) (X3)

 

Kebijakan 
perusahaan 
membantu dan 
memberikan 
pelayanan yang 
cepat 
(responsif) dan 
tepat kepada 
pelanggan 
dengan 
penyampaian 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang dapat 
menyelesaikan 
masalah nasabah 
dengan cepat. 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang dapat 
melayani nasabah 
dengan cepat. 

 

PT. BPR JATIM 
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informasi yang 
jelas. 

Cabang Malang 
dengan senang hati 
membantu nasabah 
yang menemui 
kesulitan. 

 
PT. BPR JATIM 
Cabang Malang dapat 
dengan mudah 
dihubungi oleh 
nasabah. 

4.Assurance  
(Jaminan) (X4) 

Pengetahuan, 
sopan santun 
dan keramahan 
yang diberikan 
perusahaan 
untuk 
menumbuhkan 
rasa percaya 
kepada 
pelanggan. 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang 
memiliki kredibilitas 
yang baik dalam dunia 
perbankan. 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang 
bersikap ramah dalam 
melayani nasabah. 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang dapat 
memberikan jawaban 
yang memuaskan atas 
pertanyaan yang 
diajukan oleh nasabah. 

 

Nasabah merasa aman 
melakukan transaksi di 
kantor PT. BPR 
JATIM Cabang 
Malang. 

5.Emphaty  
(Empati) (X5) 

Kemampuan 
perusahaan 
memberikan 
perhatian yang 
tulus dan 
bersifat 
individual atau 
pribadi yang 
diberikan 
kepada 
pelanggan 
dengan 
berupaya 
memahami 
keinginan 
konsumen. 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang secara 
teratur memberikan 
informasi tentang 
produk-produk dan 
layanan baru kepada 
nasabah. 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang selalu 
mengutamakan 
kepentingan nasabah. 

 

PT. BPR JATIM 
Cabang Malang 
mampu menjalin 
hubungan baik dengan 
nasabah. 

 

PT. BPR JATIM 
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Cabang Malang selalu 
memberikan perhatian 
atas kebutuhan dan 
keinginan nasabah. 

Variabel 
Terikat : 
Kepuasan 
Nasabah 
(Y) 

Kepuasan Nasabah Kepuasan yang 
diperoleh dari 
kualitas 
pelayanan yang 
diberikan oleh 
perusahaan 

 
Anda telah merasa 
puas dengan 
keseluruhan pelayanan 
yang diberikan oleh 
PT. BPR JATIM 
Cabang Malang. 

 

Anda akan tetap 
menggunakan produk-
produk PT. BPR 
JATIM Cabang 
Malang. 

 

Anda akan 
menyampaikan citra 
positif PT. BPR 
JATIM Cabang 
Malang kepada orang 
lain. 

 

Anda akan 
merekomendasikan 
produk-produk yang 
dimiliki PT. BPR 
JATIM Cabang 
Malang kepada orang 
lain. 
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3.10 Skala Pengukuran 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2002:95), dalam penelitian konsep 

harus dihubungkan dengan realita dan untuk itu harus dilakukan dengan cara 

memberikan pada objek atau kejadian yang sedang diamati menurut aturan 

tertentu . 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Menurut Sugiyono (2004:86), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial . 

Dalam penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang 

selanjutnya disebut dengan variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Maka dari itu pilihan jawaban yang tersedia diberikan nilai seperti berikut: 

Untuk Jawaban Sangat Setuju  : diberi skor 5   

Untuk Jawaban Setuju  : diberi skor 4      

Untuk Jawaban Netral   : diberi skor 3   

Untuk Jawaban Tidak Setuju  : diberi skor 2   

Untuk Jawaban Sangat Tidak Setuju : diberi skor 1  

3.11 Uji Instrumen Penelitian 

Untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian ini dapat dipercaya, 

maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Suatu kuesioner 

dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada satu kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sedangkan suatu 
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kuesioner dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah 

konsisten/stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji valid dan reliabelnya sebuah 

kuesioner dapat dilakukan dengan analisis SPSS 13.0 for windows. 

3.11.1 Uji Validitas  

Menurut Arikunto (2002:144) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid/sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya 

instrumen yang kurang valid/sahih memiliki validitas yang rendah. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk 

menguji validitas instrumen penelitian digunakan teknik Korelasi Product 

Moment yang dirumuskan sebagai berikut (Arikunto, 2006 : 274) : 

 

dimana : r = Koefisien Product Moment  

  n = Jumlah responden   

X = Skor variabel bebas (X)   

Y = Skor variabel terikat (Y) 

Dalam penelitian validitas instrumen penelitian, dilakukan dengan cara 

memasukkan butir-butir hasil jawaban responden untuk masing-masing variabel 

ke dalam perhitungan correlations dalam program SPSS. Bila probabilitas hasil 

korelasi kurang dari 0,05 (5%), maka instrumen tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya bila probabilitas hasil korelasi lebih dari 0,05 (5%) dinyatakan tidak 
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valid. Selain itu dapat dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung perhitungan 

dengan nilai rtabel Product Moment Pearson dengan level signifikansi 5%. Apabila 

rhitung lebih besar dari rtabel, maka butir atau variabel tersebut valid, dan sebaliknya 

apabila rhitung lebih kecil dari rtabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid.  

3.11.2 Uji Reliabilitas  

Djamaludin Ancok seperti yang dikutip oleh Masri Singarimbun dan 

Effendi (2002:140)  mengatakan bahwa, reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan . 

Apabila suatu pengukur digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan 

hasil yang diperoleh relatif konsisten, maka alat tersebut reliabel. 

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan setelah semua butir pertanyaan 

valid. Untuk uji reliabilitas digunakan metode Alpha Cronbach. Dimana suatu 

instrumen dapat dikatakan handal (reliable) apabila memiliki koefisien 

kehandalan atau alpha ( ) sebesar atau lebih dari 0,6 (Arikunto, 2002). 

 

Adapun rumusnya sebagai berikut :

 

Dimana : ri = reliabilitas instrumen  
   k = banyaknya butir pertanyaan atau butir soal   

= jumlah varians butir   

= varians total   

3.12 Uji Asumsi Klasik  

Agar model persamaan regresi linier berganda mampu memberikan hasil 

yang representative, maka pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik sebelum 

model digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Persamaan yang 
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dibangun harus memenuhi asumsi dasar yaitu tidak terjadi multikolinearitas, 

heterokesdastisitas, autokorelasi, dan memenuhi asumsi kenormalan.  

a. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinieritas ini dilakukan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi 

korelasi, maka dapat dikatakan terjadi multikolineritas. Persamaan regresi yang 

baik sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (terjadi non-

multikolinearitas). 

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linier yang sempurna 

atau yang pasti diantara beberapa/semua variabel yang menjelaskan garis regresi 

(Gujarati, 1995:29). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance and 

Variance Inflation Factor (VIF) (Santoso, 2000:112). Untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF, bila nilai VIF > 10 dan nilai 

tolerance > 1 maka terjadi multikolinearitas sebaliknya bila nilai VIF < 10 dan 

nilai tolerance < 1 maka tidak terjadi multikolinearitas atau non multikolinearitas 

(Santoso, 2000:103). Dan persamaan regresi yang baik adalah tidak terjadi 

multikolinearitas (non-multikolinearitas). 

b. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi penting dari model regresi klasik adalah bahwa gangguan 

yang muncul dalam regresi adalah homoskesdastisitas, yaitu semua gangguan tadi 

mempunyai varian yang sama. Menurut Singgih Santoso (2002:208), tujuannnya 

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians 

dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual 
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dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskesdastisitas. 

Jika varian berbeda disebut heterokesdastisitas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heterokesdastisitas. 

Untuk mendeteksi adanya heterokesdastisitas yaitu dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y diprediksi - Y sesungguhnya) yang 

telah distudentizes. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut : 

 

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heterokesdastisitas. 

 

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

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokesdastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

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

distribusi normal atau tidak. Suatu persamaan regresi yang baik adalah suatu 

model persamaan regresi yang di dalamnya terdapat suatu distribusi data secara 

normal atau mendekati normal. 

Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Atau dapat juga melihat probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 
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Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Atau dapat 

dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar 

jauh dari garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.13 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan tujuan penelitian pertama yaitu untuk mengetahui apakah 

kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 

dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dan 

determinasi. Sedangkan untuk tujuan kedua yaitu apakah variabel keandalan 

memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan pelanggan 

dibandingkan dengan keempat variabel lainnya, dapat diselesaikan dengan metode 

analisis regresi parsial. Dalam melakukan analisa data ini, peneliti menggunakan 

bantuan program SPSS versi 13.0 for Windows. 

3.13.1 Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum 

digunakan dalam menganalisis hubungan dari pengaruh antara satu variabel 

terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Dalam hal ini regresi berganda 

digunakan untuk memprediksi besarnya pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri 

dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4) dan empati 

(X5) terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepuasan pelanggan.  

Adapun rumusnya menurut Sugiyono (2003:211), adalah : 

            Y = b1X1 + b2X2  +  + bnXn + e 
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Dimana :  

Y : nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

b : koefisien regresi 

X : variabel bebas 

e : error item (variabel lain tidak dijelaskan)  

Berdasarkan rumus regresi berganda di atas, maka persamaan regresi yang 

akan dianalisis dalam penelitian adalah : 

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

Dimana :   

Y : Kepuasan Pelanggan Nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang 

b : koefisien regresi 

X1 : Variabel Bukti Fisik (Tangible) 

X2 : Variabel Keandalan (Reliability) 

X3 : Variabel Daya Tanggap (Responsiveness) 

X4 : Variabel Jaminan (Assurance) 

X5 : Variabel Empati (Emphaty) 

e : error item (variabel lain tidak dijelaskan)  

3.13.2 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi berganda (R2) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3, 

X4, dan X5) terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. Model dianggap baik 
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apabila koefisien determinasi sama dengan satu atau mendekati satu (Gujarati, 

2001:46).  

Koefisien determinasi (R2) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi  (r) 

yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi sumbangan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Batas nilai R2 adalah 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi 

nilai R2 maka semakin baik hasil regresinya.  

3.14 Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur analisis parametik yang 

digunakan untuk tujuan infersial yang bergantung pada asumsi-asumsi tertentu. 

Sedangkan dalam penelitian ini analisis parametik digunakan untuk : 

a. Mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan atau bersama-sama dari 

lima dimensi kualitas jasa yang terdiri dari variabel bukti fisik (tangible), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

dan empati (emphaty) terhadap kepuasan nasabah PT. BPR JATIM Cabang 

Malang. 

b.  Mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial atau individu dari lima 

dimensi kualitas jasa yang terdiri dari variabel bukti fisik (tangible), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 

(emphaty) terhadap kepuasan nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang. 

c. Mengetahui variabel mana dalam kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel 

bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati (emphaty) yang berpengaruh dominan 

terhadap kepuasan nasabah. 
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3.14.1 Uji F   

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel (bebas) 

secara keseluruhan terhadap variabel (terikat). Hipotesis dalam pengujian ini 

adalah sebagai berikut : 

H0 = b1 = b2 =  = bi = 0  

Artinya variabel-variabel (bebas) tidak berpengaruh terhadap variabel (terikat). 

H0  b1  b2  . bi  0 

Artinya ada pengaruh terhadap variabel (terikat), paling tidak salah satu dari 

variabel (bebas) tersebut.  

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut:  

Bila F hitung > F tabel : H0 ditolak, artinya variabel-variabel bebas mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya, bila F hitung < F tabel : H0 diterima, artinya variabel-variabel bebas 

tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.  

Untuk mengetahui besarnya F hitung dapat dihitung dengan rumus : 

  

df = n-k-1 

Dimana :   F  = pendekatan distribusi probabilitas 

     R2 = koefisien determinasi berganda  

     k  = jumlah variabel bebas  

     n  = jumlah sampel 
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Uji F ini adalah untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan 

atau bersama-sama terhadap hipotesis satu. 

Ha1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dimensi kualitas 

jasa yang terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan 

(X4) dan empati (X5) terhadap kepuasan pelanggan pada nasabah PT. BPR JATIM 

Cabang Malang. 

3.14.2 Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel 

bebas (X) secara parsial atau individu terhadap variabel terikat (Y) dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. Hipotesis dalam pengujian ini adalah :  

H0 : bi = b  

H0 : bi  b  

Dimana bi adalah koefisien variabel bebas ke-i dan konstanta, sedangkan b 

adalah nilai parameter hipotesis. Biasanya b dianggap sama dengan nol atau tidak 

ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesa H0 adalah sebagai berikut :  

Jika : thitung > ttabel = H0 ditolak  

          thitung < ttabel = H0 diterima  

Jika H0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan 0,05 (5%) variabel 

yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan nilai t 

hitung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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Dimana  adalah koefisien dari variabel terikat ke-i, i adalah nilai hipotesis, Se 

adalah simpangan baku (standard error) dari variabel ke-i. Dalam penelitian uji t 

digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari masing-masing 

variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ha2 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dimensi kualitas 

jasa yang terdiri dari bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan 

(X4) dan empati (X5) terhadap kepuasan pelanggan pada nasabah PT. BPR JATIM 

Cabang Malang.  

Sedangkan untuk hipotesis ketiga, yaitu : 

Ha3 : Diduga variabel jaminan (X4) berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

pelanggan pada nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang. 

Dapat diuji dengan melihat nilai koefisien regresi masing-masing variabel, dimana 

variabel yang memiliki nilai koefisien terbesar merupakan variabel yang dominan 

mempengaruhi kepuasan nasabah.           
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BAB IV 
PEMBAHASAN    

4.1 Gambaran Umum Perusahaan   

4.1.1 Sejarah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur  

Sejarah berdirinya PT. BPR JATIM adalah diawali dari program 

pemerintah provinsi Jawa Timur tahun 1978 yang memiliki tujuan mengentaskan 

kemiskinan di daerah-daerah tertinggal di Jawa Timur. Program pemerintah 

provinsi ini disebut Program Pengembangan Wilayah (PPW), dimana pusat 

kegiatannya berada di wilayah Madura.   

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1984 pemerintah provinsi 

Jawa Timur mengembangkan program pengembangan wilayah ini ke daerah-

daerah lain di Jawa Timur dan nama program tersebut berganti menjadi Proyek 

Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK). Perkembangan proyek KURK sangat baik 

dan terbukti dapat membantu pengembangan masyarakat di daerah yang masih 

tertinggal atau daerah-daerah pedesaan. Dengan semakin berkembangnya 

kehidupan masyarakat di daerah-daerah  yang masih tertinggal dan semakin 

dibutuhkannya lembaga keuangan sebagai sarana perekonomian maka badan 

usaha proyek KURK diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

kemudian namanya mengalami perubahan menjadi Lembaga KURK dan untuk di 

wilayah Jawa Timur terdapat sebanyak 220 unit Lembaga KURK.  

Dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka pada 

tahun 1997 Lembaga-lembaga KURK yang ada di daerah Jawa Timur yang 

mengalami perkembangan dengan baik dan terbukti telah dapat membantu 

perekonomian masyarakat, statusnya ditingkatkan menjadi bank, dengan bentuk 
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badan usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) dan bentuk badan hukumnya 

menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil 

Jawa Timur (PD. BPR KURK JATIM) yang berjumlah 66 kantor BPR.  

Seiring dengan semakin berkembangnya peran bank di masyarakat dan 

dengan berlakunya perubahan UU No.7 tahun 1992 menjadi UU No.10 tahun 

1998 serta berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2000 tentang 

Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur (PD. BPR KURK 

JATIM) diubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 

(PT. BPR JATIM) berdasarkan akte Notaris No.72 tanggal 21 Desember 2000 dan 

Akte Nomor : 14 tanggal 21 Agustus 2001 yang minutanya dibuat di hadapan 

Kosidi Wirjohardjojo, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh 

persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 5 

Desember 2001 No. C-15080 HT.01.01 TH.2001. Maka dengan itu 66 PD. BPR 

KURK JATIM yang telah ada dikonsolidasi menjadi PT. BPR JATIM sebanyak 

22 kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat yang saat ini berlokasi di Surabaya dan 

22 kantor cabang yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Timur. PT. BPR 

JATIM ini telah memperoleh ijin operasional dari Bank Indonesia pada tanggal 5 

Oktober 2001 No 3/13 Kep.DGS/2001.  

Adapun maksud dan tujuan dari pendirian PT. BPR JATIM ini adalah 

untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan 

di segala bidang sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dengan tujuan 

untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan pendapatan dan 

melindungi masyarakat dari pelepas uang. 
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4.1.2 Visi, Misi, dan Motto PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 

Visi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur adalah : 

Menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang sehat dan berkembang secara 

wajar dengan pengelolahan secara profesional.

 

Sedangkan misi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur adalah : 

Ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan 

pengembangan usaha kecil di pedesaan.

 

Selain visi dan misi, PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur juga 

memiliki motto, yaitu : 

Tangguh dan Terpercaya  yang memiliki arti bahwa bank memiliki 

komitmen menjamin keselamatan dana maupun kepentingan pihak lain yang 

diamanahkan kepada PT. BPR JATIM, serta mampu melaksanakan tugas dan 

amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
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4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur   

Gambar 4.1 
ORGANISASI PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur  

KANTOR PUSAT 

Sumber : Bagian Pemasaran PT. BPR JATIM Cabang Malang  

Keterangan :  
: Garis Koordinasi 

 

: Garis Komando dari atasan ke bawahan 
: Garis tanggung jawab dari bawahan ke atasan   

   



74  

Gambar 4.2 
ORGANISASI PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 

CABANG MALANG  

Sumber : Bagian Pemasaran PT. BPR JATIM Cabang Malang 

Struktur Organisasi Cabang Bank, terdiri dari : 

1. Pemimpin Cabang : - bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta 

membawahi Kepala Seksi Pemasaran, Kepala Seksi Umum dan Akuntansi. 

a. Pemimpin cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

i. Memimpin dan membawahi seksi-seksi dan Kantor Pelayanan Kas yang 

berada di bawah wewenang untuk mencapai sasaran dari tugas pokoknya. 

ii. Memanfaatkan, mengatur dan membina baik personil mapun peralatan 

yang berada di bawah wewenang untuk mencapai produktifitas kerja yang 

setinggi-tingginya. 

iii. Memberikan petunjuk dan keterangan bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 
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iv. Sebagai staf dari Direksi dalam hal usaha-usaha di wilayah kerjanya, 

memberikan saran-saran baik diminta maupun tidak kepada Direksi 

tentang usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan 

usaha-usaha operasional dan non operasional baik mengenai sistem dan 

prosedurnya maupun tata laksana pengelolaan bank. 

v. Dalam menjalankan tugasnya wajib mengatur dan menjaga hubungan 

kerja sama sebaik-baiknya antara cabang yang dipimpinnya dengan 

cabang-cabang lain dan seksi-seksi dalam kesatuan unit tersebut. 

vi. Wajib memberikan saran-saran baik diminta mapun tidak kepada Direksi 

tentang usaha perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan tugas 

Pemimpin Cabang baik mengenai sistem dan prosedur maupun tata 

laksana pengelolaan bank. 

vii. Demi kelancaran tugasnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

fungsinya, Pemimpin Cabang berkewajiban mengadakan hubungan 

dengan instansi/lembaga lain di luar bank setelah mendapatkan 

persetujuan dari Direksi. 

viii. Memberikan laporan secara berkala kepada Direksi mengenai keadaan, 

perkembangan dan atau hasil-hasil yang dicapai oleh cabang yang 

dipimpinnya. 

ix. Setiap laporan yang diterima oelh bawahan diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut atau memberikan petunjuk-

petunjuk kepada bawahannya. 

x. Atas segala tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, Pemimpin Cabang 

bertanggung jawab kepada Direksi. 
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b. Kepala Seksi di Kantor Cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

i. Memimpin dan membawahi kegiatan pegawai-pegawai di bidangnya. 

ii. Mewakili Pemimpin Cabang dalam hal Pemimpin Cabang berhalangan 

sesuai dengan Surat Keputusan Direksi. 

iii. Atas segala tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, Kepala Seksi 

bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang. 

iv. Memanfaatkan, mengatur dan membina baik personil mapun peralatan 

yang berada di bawahnya. 

v. Berkewajiban memberikan usulan perbaikan/penyempurnaan baik diminta 

maupun tidak kepada Pemimpin Cabang tentang tugas maupun prosedur 

kerja di unit kerjanya. 

vi. Tetap menjaga tercapai dan terpeliharanya suasana kerja/kerjasama yang 

baik di lingkungan unit kerja. 

vii. Memberikan laporan kepada Pemimpin Cabang. 

2. Seksi Pemasaran : membawahi Pegawai yang bertugas di bidang Kredit, 

Pegawai yang bertugas dibidang Dana, Pegawai yang bertugas dibidang Kas, 

Petugas Persiapan Hibah (P2H) dan Pegawai yang bertugas di Kantor 

Pelayanan Kas. 

a. Adapun tugas-tugas pokok Seksi Pemasaran antara lain : 

i) Menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito. 

ii) Menyalurkan dana dalam bentuk perkreditan dalam batas wewenang 

Cabang. 
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iii) Mengelola dan bertanggung jawab terhadap uang tunai maupun dana 

Antara Bank Aktiva. 

iv) Mengadakan penilaian permohonan kredit. 

v) Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit- kredit yang telah di 

realisasi. 

vi) Menyelenggarakan administrasi Nasabah tabungan dan deposito maupun 

debitur, baik debitur performing maupun non performing serta debitur 

yang telah dihapusbukukan  tetapi masih tercantum di dalam rekening 

administratif serta pemantauan penyelesaian kredit bermasalah. 

vii) Memantau aktifitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang 

bermasalah. 

viii) Menangani penyelesaian kredit bermasalah serta mengupayakan langkah- 

langkah penyelamatan. 

ix) Membuat laporan- laporan sesuai dengan bidang tugasnya. 

x) Mengelola dan mengadministrasikan uang kas. 

xi) Membuat laporan transaksi keuangan nasabah dan bukan nasabah yang 

mencurigakan sesuai dengan ketentuan. 

xii) Mengadakan pembinaan dan pengawasan langsung maupun tidak langsung 

kepada Lembaga KURK yang berada di wilayah kerjanya. 

xiii) Menyelenggarakan dan mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan 

urusan kepegawaian Lembaga KURK diwilyah kerjanya. 

xiv) Menerima dan mengkoordinir laporan-laporan dari Lembaga KURK di 

wilayah kerjanya. 
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xv) Membantu menyusun Rencana Kerja Tahunan Lembaga KURK di 

wilayah kerjanya dan mengajukan kepada Direksi. 

xvi) Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Lembaga KURK yang 

telah disetujui Direksi. 

xvii) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas- 

tugas pokok diatas. 

b. Pegawai yang bertugas dibidang Kredit yang berada dibawah kendali Seksi 

Pemasaran mempunyai tugas- tugas pokok sebagai berikut : 

i) Menatausahakan permohonan kredit. 

ii) Menyelenggarakan survey dan melakukan penilaian atas permohonan 

kredit yang diajukan oleh calon- calon debitur. 

iii) Menyiapkan administrasi kredit dalam rangka merealisasikan permohonan 

kredit debitur. 

iv) Menyelenggarakan pembuatan laporan berkala tentang pelaksanaan 

pemberian kredit yang sesuai dengan bidangnya. 

v) Melakukan/melaksanakan penagihan atau penyelamatan kredit yang 

bermasalah, termasuk yang telah dihapusbukukan. 

vi) Mengadakan pembinaan, penyelamatan dengan menganalisa peluang dan 

potensi debitur yang bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) 

dengan cara melakukan rescheduling, restructuring, reconditioning 

dan/atau memberikan tambahan kredit atau modal guna 

perbaikan/penyelamatan kredit. 
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vii) Mengadministrasikan kredit yang bermasalah dan melakukan pengamanan 

atas barang-barang yang dijaminkan oleh debitur bermasalah baik secara 

fisik maupun yuridis serta mengupayakan tindak lanjut penyelesaiannya. 

viii) Menghimpun dan menyusun laporan kredit bermasalah untuk kepentingan 

intern maupun ekstern, antara lain tentang data penagihan debitur 

bermasalah, debitur yang telah dihapusbukukan, kompilasi debitur 

bermasalah serta menyusun data pemberian keringanan bunga/denda. 

ix) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok diatas. 

c. Pegawai yang bertugas di bidang Tabungan/Deposito yang berada di bawah 

kendali Seksi Pemasaran mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut : 

i) Menghimpun dana masyarakat. 

ii) Selalu menjaga perkembangan jumlah dana yang dihimpun, antara lain 

dengan cara selalu memelihara hubungan baik dengan nasabah. 

iii) Secara aktif mencari calon nasabah tabungan maupun deposito, baik yang 

berasal dari perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah. 

iv) Ikut mempelajari potensi daerah, guna mempermudah mencari calon 

nasabah dan penetapan strategi pemasaran produk. 

v) Mencatat setiap masuknya nasabah tabungan dan deposito baru dalam 

buku register. 

vi) Mencatat setiap penerimaan setoran dan pembayaran atas pengambilan 

tabungan dan deposito. 
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vii) Mengajukan persetujuan ke atasan atas pengambilan tabungan dan 

deposito yang melampaui batas kewenangannya. Memelihara hubungan 

baik dengan nasabah. 

viii) Menghitung besarnya bunga dan pajak (PPh) tabungan dan deposito setiap 

nasabah sesuai dengan ketentuan. 

ix) Memberi penjelasan secara rinci kepada nasabah atas segala permasalahan 

yang meliputi tabungan dan deposito. 

x) Membuat Nota Debet dan Nota Kredit atas segala transaksi yang 

menyangkut tabungan dan deposito. 

xi) Melakukan verifikasi dan validitas seluruh dokumen yang menyangkut 

transaksi tabungan dan deposito serta jasa perbankan lainnya sesuai 

dengan kewenangannya. 

xii) Menyusun seluruh laporan di bidangnya. 

xiii) Mempersiapkan data di bidangnya, guna kepentingan kaji ulang atas 

program kerja tahunan, penyusunan cash flow, perhitungan cost of fund, 

penyusunan business plan tahun yang akan datang serta kepentingan lain 

yang berkaitan dengan tugasnya. 

xiv) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok di atas. 

d. Pegawai yang bertugas dibidang Kas yang berada dibawah kendalai Seksi 

Pemasaran mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut : 

i) Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah 

sesuai wewenang yang diberikan. 
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ii) Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan. 

iii) Membuat laporan keadaan uang kas setiap hari. 

iv) Menyelenggarakan kegiatan kantor kas, kas keliling atau kas mobil dan 

penyimpanan uang kas. 

v) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan 

atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu. 

vi) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 

terjadi di bawah lingkungan wewenangnya. Melaksanakan tugas dan 

pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya 

yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas di atas. 

e. Petugas Persiapan Hibah yang berada dibawah kendali Seksi Pemasaran 

mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut : 

i) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kredit 

Usaha Rakyat Kecil (LKURK) di wilayah kerjanya khususnya dalam 

rangka mengefektifkan pelaksanaan hibah LKURK ke bank. 

ii) Menyelenggarakan dan mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan 

masalah kepegawaian LKURK di wilayah kerjanya dengan 

dikoordinasikan ke Kepala Seksi Pemasaran. 

iii) Membantu dan mengarahkan Penyusunan RKT Lembaga KURK sehingga 

mampu membuat RKT yang realistis sesuai dengan kondisi masing-

masing Lembaga KURK. 
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iv) Memantau pelaksanaan RKT masing-masing LKURK yang telah disetujui 

Direksi sebagai bahan penilaian kinerja LKURK yang bersangkutan setiap 

akhir bulan. 

v) Menyusun tahapan hibah Lembaga KURK secara realistis sesuai dengan 

kondisi Lembaga KURK. 

vi) Menerima/mengkoordinir laporan-laporan dari LKURK di wilayah 

kerjanya meliputi : 

- Melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi atas laporan Lembaga 

KURK. 

- Melaporkan hasil verifikasi dan rekapitulasi kepada Kepala Seksi 

Pemasaran dan mengirimkan rekapitulasi laporan ke Kantor Pusat 

melalui kantor Cabang. 

- Melakukan analisa laporan keuangan dan menghitung tingkat 

kesehatan Lembaga KURK secara periodik maupun sewaktu-waktu 

dibutuhkan dengan mengacu pada ketentuan penilaian kesehatan BPR 

dari Bank Indonesia dalam rangka persiapan hibah. 

- Melaporkan secara periodik kondisi masing-masing Lembaga KURK 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan kepada Kepala Seksi 

Pemasaran 

vii) Mengadakan kegiatan pengawasan atas Lembaga KURK dalam wilayah 

kerjanya yang meliputi : 

- Melakukan kegiatan pemeriksaan secara rutin terhadap kebenaran data 

dan keuangan (Neraca dan Rugi/Laba Lembaga KURK). 
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- Melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kepala Bagian 

Operasional Kantor Pusat/Pemimpin Cabang melalui Kepala Seksi 

Pemasaran yang dilengkapi dengan rekomendasi. 

- Pemantauan tindak lanjut (pemutakhiran temuan) hasil pemeriksaan 

tersebut. 

viii) Memberikan asistensi teknis dan manajerial kepada Pegawai Lembaga 

KURK meliputi bidang kredit, Operasional, Akuntansi. 

ix) Menghitung tingkat kesehatan LKURK secara periodik maupun sewaktu-

waktu dibutuhkan sesuai dengan ketentuan penilaian kesehatan BPR dari 

Bank Indonesia dalam rangka persiapan hibah. 

x) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok diatas. 

f. Kantor Pelayanan Kas maksimal dikelola oleh 3 (tiga) orang pegawai yang 

masing-masing melaksanakan tugas dalam bidang tabungan/deposito, kredit 

dan kas utamanya menerima dan membayar uang kas sesuai dengan 

kewenangannya, bertanggung jawab kepada Kasi Pemasaran, dan mempunyai 

tugas-tugas pokok sebagai berikut : 

i) Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan. 

ii) Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah dan  bukan nasabah 

sesuai wewenang yang diberikan. 

iii) Mencatat semua transaksi yang terjadi dan mengumpulkan bukti-bukti 

transaksinya. 
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iv) Membuat laporan keadaan uang kas dan laporan-laporan lain yang 

diperlukan. 

v) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru. 

vi) Setiap hari meneruskan transaksi nasabah dan calon nasabah ke Kantor 

Cabang dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa Bank. 

vii) Setiap hari menyetorkan ke kantor cabang atau bank umum yang ditunjuk. 

viii) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, mengendalikan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat 

laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu. 

ix) Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut diatas, ditunjuk salah 

seorang sebagai Koordinator Kantor Pelayanan Kas atau Kepala Kantor 

Pelayanan Kas membawahi petugas-petugas lainnya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan volume usahanya. 

3. Seksi Umum dan Akuntansi : membawahi Pegawai yang bertugas di bidang 

Akuntansi dan Pegawai yang bertugas di bidang Umum. 

a. Seksi Umum dan Akuntansi mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut : 

i) Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum serta 

melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pencatatan 

pembukuan/akuntansi bank yang menjadi wewenang kantor cabang. 

ii) Melakukan verifikasi (meneliti kebenaran dokumen bukti transaksi yang 

dibuat oleh unit kerja atau pihak lain yang terkait dengan bank) untuk 

validasi dokumen-dokumen akuntansi. 
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iii) Menyelenggarakan kegiatan perhitungan/pembayaran gaji pegawai, pajak 

dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya. 

iv) Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan 

kepada seluruh seksi dan KPK yang membutuhkan serta membuat 

pertanggungjawaban setiap akhir bulan. 

v) Mengelola barang-barang persediaan. 

vi) Mengelola barang-barang inventaris. 

vii) Menyusun laporan secara berkala atas kegiatannya. 

viii) Menatausahakan Kas Kecil yang dijumlahnya disesuiakan dengan Surat 

Keputusan Direksi. 

ix) Melakukan pembelian barang-barang Inventaris sesuai dengan Surat 

Keputusan Direksi. 

x) Untuk pengadaan/pembelian barang-barang inventaris dan non inventaris 

harus seijin Pemimpin Cabang. 

xi) Menatausahakan dan memelihara seluruh Aktiva Tetap yang dimiliki 

bank. 

xii) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok di atas. 

b. Pegawai yang bertugas di bidang Akuntansi yang berada di bawah kendali 

Seksi Umum dan Akuntansi mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut : 

i) Menyelenggrakan pembukuan atas transaksi semua aktifitas yang terjadi. 

ii) Membuat bukti-bukti pembukuan. 
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iii) Membuat neraca dan rugi/laba dan laporan-laporan harian dan bulanan 

maupun laporan rutin lainnya yang menjadi kewajiban cabang. 

iv) Mengadakan analisa dan laporan keuangan cabang. 

v) Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang masih berkaitan dengan fungsi 

dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok 

di atas. 

c. Pegawai yang bertugas dibidang umum yang berada dibawah kendali Seksi 

Umum dan Akuntansi, mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut : 

i) Menyelenggarakan kesekretariatan atau surat-menyurat, personalia, dan 

urusan umum lainnya, yang menjadi wewenang Kantor Cabang. 

ii) Menyelenggarakan kegiatan perhitungan/pembayaran gaji pegawai, pajak 

dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya. 

iii) Mangadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan 

kepada seluruh Seksi dan KPK yang membutuhkan serta membuat 

pertanggungjawaban setiap akhir bulan. 

iv) Mengelola barang-barang persediaan. 

v) Mengelola barang-barang inventaris. 

vi) Menyusun laporan secara berkala atas kegiatannya. 

vii) Menatausahakan Kas Kecil yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan 

yang berlaku. 

viii) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok di atas.  



87  

4.1.4  Produk-produk PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur  

Usaha yang dilakukan oleh PT. BPR JATIM adalah usaha penghimpunan 

dana dan penyaluran dana. Adapun kegiatan Penghimpunan Dana dilakukan 

melalui produk-produk antara lain : 

a.  Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek 

atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. PT. BPR JATIM memiliki 2 

jenis produk tabungan yaitu : 

i)  Tabungan SIKEMAS (Simpanan Kesejahteraan Masyarakat) ; tabungan 

yang diselenggarakan bank guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

ii) Tabungan Bumbung ; dikatakan tabungan Bumbung, karena pihak bank 

memberikan kepada nasabah tempat uang seperti bumbung yang 

dilengkapi dengan kunci pengaman dan kunci ini disimpan oleh pihak 

bank, dan bumbung tersebut disimpan di rumah nasabah masing-masing,  

dan pada setiap periode tertentu pihak bank mendatangi rumah nasabah 

dan menghitung jumlah uang yang telah tersimpan bersama-sama dengan 

nasabah pemilik tabungan dan kemudian pihak bank mencatat jumlah 

tabungan yang ada. 

b. Deposito Berjangka ; yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah 

penyimpan dengan pihak bank. Adapun jenis Deposito Berjangka yang 

disediakan oleh PT. BPR JATIM antara lain : 

i) Deposit On Call (DOC) ; deposito untuk nasabah umum dengan jangka 

waktu penempatan 7 hari, 14 hari dan 21 hari. 
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ii) Deposito Keluarga ; deposito khusus untuk karyawan/karyawati dan 

keluarganya (suami/istri, orang tua/mertua, dan anak). 

iii) Deposito MIO (Mirip Obligasi) ; deposito untuk nasabah umum yang 

bersedia menerima persyaratan khusus yang ditentukan oleh bank. 

Dari beberapa produk yang dimiliki oleh PT. BPR JATIM, maka kantor 

PT. BPR JATIM cabang Malang juga mengelola kesemua produk-produk tersebut 

guna meningkatkan jumlah nasabah di wilayah Malang dan sekitarnya. 

Sedangkan kegiatan Penyaluran Dana yang dilakukan oleh PT. BPR 

JATIM adalah melalui kredit dan investasi, adapun jenis kredit yang diberikan 

antara lain : 

i. Kredit Modal Kerja ; terdiri dari Kredit Modal Kerja Umum dengan batas 

pinjaman lebih dari 10 Juta rupiah (> Rp.10.000.000) dan Kredit Modal Kerja 

Super Mikro dengan batas pinjaman sampai dengan 10 Juta rupiah (s/d Rp. 

10.000.000). 

ii. Kredit Modal Kerja Khusus ; kredit yang ditujukan untuk pengrajin dan 

industri kecil. 

iii. Kredit Modal Kerja Pemborong/Kontraktor ; adalah jenis kredit yang 

dikhususkan bagi para pemborong atau kontraktor. 

iv. Kredit Kusuma ; kredit yang ditujukan untuk semua usaha masyarakat yang 

diberikan kepada Pegawai Negeri, Pensiunan, dan Umum. 

Untuk kegiatan penyaluran dana, saat ini PT. BPR JATIM Cabang Malang 

hanya mengelola beberapa produk, diantaranya adalah Kredit Modal Kerja baik 

Umum maupun Super Mikro, Kredit Kusuma dan Investasi berdasarkan 

pertimbangan tertentu. 
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4.1.5  Lingkup Pemasaran PT. BPR JATIM 

Untuk daerah pemasaran PT. BPR JATIM secara keseluruhan adalah 

hampir semua wilayah di Jawa Timur, dan saat ini daerah yang menjadi sasaran 

pemasaran produk-produk PT. BPR JATIM antara lain : Bangkalan, Banyuwangi, 

Blitar, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, 

Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitans, Pemekasan, Pasuruan, Ponorogo, 

Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, Trenggalek, dan Tulungagung.  

Sedangkan untuk PT. BPR JATIM Cabang Malang sendiri daerah 

pemasaran yang dilayani adalah hampir seluruh wilayah Malang Raya hingga 

mencapai wilayah Kota Batu. 

4.2 Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah PT. BPR JATIM Cabang 

Malang yang dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan 

lamanya menjadi nasabah. Deskripsi responden tersebut adalah sebagai berikut :           
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4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.1  
Jumlah Responden Berdasarkan Usia  

No Usia 
(Tahun) 

Jumlah Presentase 

1 15 

 

25  7 7% 

2 26 

 

35  21 21% 

3 36 

 

45  37 37% 

4 46 

 

55  29 29% 

5 56 

 

65 4 4% 

6 > 65 2 2% 

Jumlah

  

100 100% 

         Sumber : Data primer diolah, 2008 

Faktor usia responden merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena 

setiap jenjang usia memiliki perilaku yang berbeda. Komposisi usia yang beragam 

membawa dampak pada keanekaragaman perilaku masing-masing individu. 

Deskripsi responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebagian besar 

pelanggan PT. BPR JATIM Cabang Malang berusia 36-45 tahun yaitu sebanyak 

37 responden dengan presentase 37%, kemudian diikuti dengan usia 46-55 tahun 

dengan presentase 29%, 26-35 tahun dengan presentase 21%, 15-25 tahun dengan 

presentase 7%, 56-65 tahun dengan presentase 4% dan >65 tahun  dengan 

presentase 2%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada saat peneliti melakukan penyebaran 

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

36-45 tahun. Hal ini juga ditunjukkan dari jenis pekerjaan yang dimiliki oleh 

mayoritas nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang yaitu wiraswasta. 



91  

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2  
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1 Laki-laki  65 65% 

2 Perempuan  35 35% 

Jumlah

  

100 100% 

        Sumber : Data primer diolah, 2008 

Secara umum laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang 

berbeda pada ekspektasi terhadap pelayanan jasa. Wanita lebih peka terhadap 

perlakuan penyaji jasa dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Sedangkan 

pria lebih menekankan pada hasil dari jasa tersebut. Deskripsi responden 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah PT. BPR 

JATIM Cabang Malang yang ditemui oleh peneliti selama melakukan penelitian 

memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 65 responden dengan presentase 65% 

dan perempuan dengan presentase 35%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang melakukan transaksi saat 

peneliti menyebarkan kuesioner adalah nasabah laki-laki. Hal ini dapat 

disebabkan dari jenis pekerjaan mereka yang sebagian besar nasabah memiliki 

pekerjaan sebagai wiraswasta dimana mayoritasnya adalah laki-laki.      
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4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Tabel 4.3  
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan  

No Jenis Pekerjaan Jumlah Presentase 
1 PNS  7 7% 

2 Wiraswasta  55 55% 

3 Pegawai Swasta  30 30% 

4 Tidak Bekerja  3 3% 

5 TNI/POLRI 2 2% 

6 Lain-lain 3 3% 

Jumlah

  

100 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2008 

Secara umum nasabah memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Deskripsi 

responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah 

PT. BPR JATIM Cabang Malang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan 

presentasi 55%, diikuti dengan profesi pegawai swasta dengan presentase 30%, 

PNS dengan presentase 7%, tidak bekerja dan lain-lain dengan presentase 3% dan 

TNI/POLRI dengan presentase 2%. 

Hal ini menunjukkan bahwa nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang 

sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta, dan hal ini sesuai dengan tujuan 

dari PT. BPR JATIM Cabang Malang sendiri yang memiliki sasaran untuk 

memberikan kredit bagi para pengusaha kecil dan menengah guna meningkatkan 

usahanya. Sehingga terlihat dari nasabah yang lebih sering melakukan transaksi 

adalah nasabah yang  berprofesi sebagai wiraswasta.  
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4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Nasabah di 

PT. BPR JATIM Cabang Malang 

Tabel 4.4  
Jumlah Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Nasabah  

No Lama Menjadi 
Nasabah 

Jumlah Presentase 

1 > 1 tahun 

 

2 tahun 5 5% 

2 > 2 tahun 

 

3 tahun 10 10% 

3 >3 tahun 

 

4 tahun 25 25% 

4 >4 tahun 60 60% 

Jumlah

  

100 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2008 

Karakteristik nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang sangat beragam 

dan waktu lamanya menjadi nasabah juga bervariasi. Deskripsi responden 

berdasarkan lamanya menjadi nasabah menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden telah menjadi nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang lebih dari 4 

tahun dengan presentase 60%, >3tahun 

 

4 tahun dengan presentase 25%, >2tahun 

 

3 tahun dengan presentase 10 %, dan >1 tahun 

 

2 tahun dengan presentase 5%. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah PT. BPR 

JATIM Cabang Malang yang menjadi responden penelitian ini merupakan 

nasabah lama dengan jangka waktu menjadi nasabah di atas 4 tahun. Hal ini 

berarti sebagian besar nasabah memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bank, yang 

terlihat dari lamanya menjadi nasabah di PT. BPR JATIM Cabang Malang.    
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4.3 Distribusi Frekuensi Hasil Jawaban Responden 

Berikut ini dijelaskan tanggapan responden untuk setiap pernyataan yang 

diajukan. Dengan mengetahui deskripsi jawaban maka akan sangat membantu 

mengetahui frekuensi jawaban yang diberikan oleh responden. 

a. Variabel Bukti Fisik (X1) 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel bukti fisik yang 

terdiri dari 3 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5  
Frekuensi Jawaban Responden Untuk Variabel Bukti Fisik (X1)  

Variabel 

Skor Jawaban 
Jumlah 

5 4 3 2 1 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

% 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang menyediakan 

fasilitas yang memadai 

(ruang tunggu, tempat 

parkir). 

11 11

 

51 51

 

23 23

 

15 15

 

0 0 100 100 

Semua jenis slip yang 

diperlukan oleh nasabah 

mudah diperoleh oleh 

nasabah. 

33 33

 

48 48

 

15 15

 

4 4 0 0 100 100 

Semua karyawan PT. 

BPR JATIM Cabang 

Malang berpenampilan 

rapi. 

37 37

 

55 55

 

4 4 4 4 0 0 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2008 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pernyataan PT. BPR 

JATIM Cabang Malang menyediakan fasilitas yang memadai (ruang tunggu, 

tempat parkir), dari keseluruhan responden (100 orang) 11 orang menyatakan 

sangat setuju, 51 orang menyatakan setuju, 23 orang menyatakan netral, 15 orang 

yang menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden menganggap 

bahwa fasilitas yang disediakan PT. BPR JATIM Cabang Malang telah memadai 

dan memberi rasa puas kepada nasabahnya, namun penyediaan fasilitas ini perlu 

ditingkatkan untuk dapat menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. 

Pernyataan Semua jenis slip yang diperlukan oleh nasabah mudah 

diperoleh oleh nasabah, dari 100 responden didapatkan 33 orang menyatakan 

sangat setuju, 48 orang menyatakan setuju, 15 orang menyatakan netral, 4 orang 

menyatakan tidak setuju, dan  tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa 

penyediaan slip yang dilakukan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang telah dapat 

memberikan kepuasan kepada nasabahnya, namun PT. BPR JATIM Cabang 

Malang harus selalu memperhatikan hal ini agar kepuasan pelanggan dapat selalu 

ditingkatkan. 

Pernyataan Semua karyawan PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu 

berpenampilan rapi, dari 100 responden didapatkan 37 orang menyatakan sangat 

setuju, 55 orang menyatakan setuju, 4 orang menyatakan netral, 4 orang 

menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak 

setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa 

penampilan dan cara berpakaian karyawan PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat 
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memberikan kepuasan yang tinggi bagi nasabah, sehingga hal ini perlu 

dipertahankan oleh perusahaan. 

b. Variabel Keandalan (X2) 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel keandalan yang 

terdiri dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut :                    
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Tabel 4.6  
Frekuensi Jawaban Responden Untuk Variabel Keandalan  (X2)  

Variabel 

Skor Jawaban 
Jumlah 

5 4 3 2 1 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

% Rsp % Rsp

 

%

 

Rsp

 

% 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang selalu memenuhi 

pelayanan yang 

dijanjikan. 

42 42

 

48 48

 

7 7 2 2 1 1 100 100

 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang tidak pernah 

melakukan kesalahan 

dalam melakukan 

pencatatan keuangan 

nasabah. 

42 42

 

46 46

 

9 9 1 1 2 2 100 100

 

Informasi yang diberikan 

oleh PT. BPR JATIM 

Cabang Malang selalu 

akurat. 

66 66

 

33 33

 

1 1 0 0 0 0 100 100

 

Prosedur pelayanan pada 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang relatif mudah. 

34 34

 

56 56

 

10 10 0 0 0 0 100 100

 

Sumber : Data primer diolah, 2008 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pernyataan PT. BPR 

JATIM Cabang Malang selalu memenuhi pelayanan yang dijanjikan, dari 
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keseluruhan responden (100 orang), 42 orang menyatakan /sangat setuju, 48 orang 

menyatakan setuju, 7 orang menyatakan netral, 2 orang menyatakan tidak setuju, 

dan 1 orang menyatakan sangat tidak setuju.  Hal tersebut berarti bahwa sebagian 

besar responden menganggap bahwa pemberian pelayanan yang telah dijanjikan 

oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat memberikan kepuasan kepada 

nasabahnya. 

Pernyataan PT. BPR JATIM Cabang Malang tidak pernah melakukan 

kesalahan dalam melakukan pencatatan keuangan nasabah, dari 100 responden 

didapatkan 42 orang menyatakan sangat setuju, 46 orang menyatakan setuju, 9 

orang menyatakan netral, 1 orang menyatakan tidak setuju dan 2 orang 

menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar 

responden menganggap bahwa ketepatan PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat 

memberikan kepuasan kepada nasabah. 

Pernyataan Informasi yang diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang 

Malang selalu akurat, dari 100 responden didapatkan 66 orang menyatakan sangat 

setuju, 33 orang menyatakan setuju, 1 orang menyatakan netral, dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal tersebut 

berarti bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa informasi yang 

diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang akurat sehingga nasabah 

mendapatkan kepuasan yang tinggi. 

Pernyataan Prosedur pelayanan pada PT. BPR JATIM Cabang Malang 

relative mudah, dari 100 responden didapatkan 34 orang menyatakan sangat 

setuju, 56 orang menyatakan setuju, 10 orang menyatakan netral, tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hal tersebut 
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berarti bahwa sebagian besar responden merasa puas akan mudahnya prosedur 

pelayanan yang diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang. 

c. Variabel Daya Tanggap (X3) 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel daya tanggap yang 

terdiri dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut :                    
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Tabel 4.7 
Frekuensi Jawaban Responden Untuk Variabel Daya Tanggap  (X3)  

Variabel 

Skor Jawaban 
Jumlah 

5 4 3 2 1 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp % 

PT. BPR JATIM 

Cabang Malang dapat 

menyelesaikan masalah 

nasabah dengan cepat. 

45 45

 

54 54

 

1 1 0 0 0 0 100 100 

PT. BPR JATIM 

Cabang Malang dapat 

melayani nasabah 

dengan cepat. 

35 35

 

62 62

 

3 3 0 0 0 0 100 100 

PT. BPR JATIM 

Cabang Malang dengan 

senang hati membantu 

nasabah yang menemui 

kesulitan. 

64 64

 

35 35

 

1 1 0 0 0 0 100 100 

PT. BPR JATIM 

Cabang Malang dapat 

dengan mudah 

dihubungi oleh nasabah. 

46 46

 

53 53

 

1 1 0 0 0 0 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2008 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pernyataan PT. BPR 

JATIM Cabang Malang dapat menyelesaikan masalah nasabah dengan cepat, dari 
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keseluruhan responden (100 orang), 45 orang menyatakan sangat setuju, 54 orang 

menyatakan setuju, 1 orang menyatakan netral, dan tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa kecepatan karyawan dalam 

menyelesaikan masalah nasabah memberikan kepuasan yang cukup, sehingga 

untuk dapat lebih memberikan kepuasan kepada nasabahnya, PT. BPR JATIM 

Cabang Malang harus meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh nasabah. 

Pernyataan PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat melayani nasabah 

dengan cepat, dari 100 responden didapatkan 35 orang menyatakan sangat setuju, 

62 orang menyatakan setuju, 3 orang menyatakan netral, tidak ada yang 

menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hal tersebut berarti sebagian 

besar responden menganggap bahwa cepatnya pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah dapat memberikan kepuasan bagi nasabah PT. BPR JATIM Cabang 

Malang. 

Pernyataan PT. BPR JATIM Cabang Malang dengan senang hati 

membantu nasabah yang menemui kesulitan, dari 100 responden didapatkan 64 

orang menyatakan sangat setuju, 35 orang menyatakan setuju, 1 orang 

menyatakan netral, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

maupun sangat tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa puas akan bantuan yang diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang 

kepada nasabahnya yang menemui kesulitan dalam transaksinya. 

Pernyataan PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat dengan mudah 

dihubungi oleh nasabah, dari 100 responden didapatkan 46 orang menyatakan 
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sangat setuju, 53 orang menyatakan setuju, 1 orang menyatakan netral, dan tidak 

ada responden yang menyatakan tidak setuju maupun  sangat tidak setuju. Hal 

tersebut berarti bahwa sebagian besar responden merasa puas dengan mudahnya 

menghubungi PT. BPR JATIM Cabang Malang. 

d. Variabel Jaminan (X4) 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel jaminan yang terdiri 

dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut :                  
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Tabel 4.8 
Frekuensi Jawaban Responden Untuk Variabel Jaminan  (X4)  

Variabel 

Skor Jawaban 
Jumlah 

5 4 3 2 1 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

% 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang memiliki 

kredibilitas yang baik 

dalam dunia perbankan 

37 37

 

55 55

 

4 4 2 2 2 2 100 100

 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang bersikap ramah 

dalam melayani nasabah 

44 44

 

35 35

 

18 18

 

1 1 2 2 100 100

 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang dapat 

memberikan jawaban 

yang memuaskan atas 

pertanyaan yang diajukan 

oleh nasabah 

15 15

 

60 60

 

13 13

 

9 9 3 3 100 100

 

Nasabah merasa aman 

melakukan transaksi di 

kantor PT. BPR JATIM 

Cabang Malang. 

44 44

 

35 35

 

18 18

 

1 1 2 2 100 100

 

Sumber : Data primer diolah, 2008 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pernyataan PT. BPR 

JATIM Cabang Malang memiliki kredibilitas yang baik dalam dunia perbankan, 
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dari keseluruhan responden (100 orang) 37 orang menyatakan sangat setuju, 55 

orang menyatakan setuju, 4 orang menyatakan netral, 2 orang menyatakan tidak 

setuju dan 2 orang menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa 

sebagian besar responden menganggap PT. BPR JATIM Cabang Malang memiliki 

kredibilitas yang baik dalam dunia perbankan sehingga mampu memberikan 

kepuasan bagi nasabahnya. 

Pernyataan PT. BPR JATIM Cabang Malang bersikap ramah dalam 

melayani nasabah, dari 100 responden didapatkan 44 orang menyatakan sangat 

setuju, 35 orang menyatakan setuju, 18 orang menyatakan netral, 1 orang 

menyatakan tidak setuju dan 2 orang menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas akan keramahan yang 

diberikan oleh karyawan PT. BPR JATIM Cabang Malang dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah. 

Pernyataan PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat memberikan jawaban 

yang memuaskan atas pertanyaan yang diajukan oleh nasabah, dari 100 responden 

didapatkan 15 orang menyatakan sangat setuju, 60 orang menyatakan setuju, 13 

orang menyatakan netral, 9 orang menyatakan tidak setuju 3 orang menyatakan 

sangat tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden merasa 

puas atas jawaban yang diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang atas 

pertanyaan yang diajukan oleh nasabah. 

Pernyataan Nasabah merasa aman melakukan transaksi di kantor PT. BPR 

JATIM Cabang Malang, dari 100 responden didapatkan 44 orang menyatakan 

sangat setuju, 35 orang menyatakan setuju, 18 orang menyatakan netral, 1 orang 

menyatakan tidak setuju 2 orang menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut 
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berarti bahwa keamanan yang diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang 

memberikan kepuasan kepada nasabah sehingga nasabah tidak merasa takut serta 

merasa nyaman melakukan transaksi. 

e. Variabel Empati (X5) 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel empati yang terdiri 

dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut :                   
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Tabel 4.9 
Frekuensi Jawaban Responden Untuk Variabel Empati  (X5)  

Variabel 

Skor Jawaban 
Jumlah 

5 4 3 2 1 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

%

 

Rsp

 

% 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang secara teratur 

memberikan informasi 

tentang produk-produk dan 

layanan baru kepada 

nasabah. 

52 52

 

45 45

 

3 3 0 0 0 0 100 100

 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang selalu 

mengutamakan 

kepentingan nasabah. 

52 52

 

45 45

 

3 3 0 0 0 0 100 100

 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang mampu menjalin 

hubungan baik dengan 

nasabah. 

50 50

 

48 48

 

2 2 0 0 0 0 100 100

 

PT. BPR JATIM Cabang 

Malang selalu memberikan 

perhatian atas kebutuhan 

dan keinginan nasabah. 

30 30

 

67 67

 

3 3 0 0 0 0 100 100

 

Sumber : Data primer diolah, 2008 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pernyataan, PT. BPR 

JATIM Cabang Malang secara teratur memberikan informasi tentang produk-

produk dan layanan baru kepada nasabah, dari keseluruhan responden (100 

orang), 52 orang menyatakan sangat setuju, 45 orang menyatakan setuju, dan 3 

orang menyatakan netral, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

maupun sangat tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa informasi yang diberikan 

secara teratur oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat memberikan kepuasan 

bagi nasabahnya.  

Pernyataan PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu mengutamakan 

kepentingan nasabah, dari 100 responden didapatkan 52 orang menyatakan sangat 

setuju, 45 orang menyatakan setuju, dan 3 orang menyatakan netral, tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju.  Hal tersebut 

berarti bahwa nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang merasa puas karena 

kepentingannya selalu diutamakan oleh pihak bank. 

Pernyataan PT. BPR JATIM Cabang Malang mampu menjalin hubungan 

baik dengan nasabah, dari 100 responden didapatkan 50 orang menyatakan sangat 

setuju, 48 orang menyatakan setuju, dan 2 orang menyatakan netral, tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju.  Hal tersebut 

berarti sebagian besar responden puas atau setuju bahwa PT. BPR JATIM Cabang 

Malang dapat menjalin hubungan yang baik dengan para nasabahnya. 

Pernyataan PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu memberikan perhatian 

atas kebutuhan dan keinginan nasabah, dari 100 responden didapatkan 30 orang 

menyatakan sangat setuju, 67 orang menyatakan setuju, dan 3 orang menyatakan 

netral, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak 
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setuju.  Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar nasabah merasa puas akan 

perhatian yang diberikan PT. BPR JATIM Cabang Malang terhadap apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabahnya. 

f. Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan variabel kepuasan pelanggan 

yang terdiri dari 4 pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut :                   
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Tabel 4.10 
Frekuensi Jawaban Responden Untuk Variabel Kepuasan Pelanggan  (Y) 

Variabel 

Skor Jawaban 
Jumlah 

5 4 3 2 1 

Rsp

 
% Rsp

 
%

 
Rsp

 
% Rsp

 
%

 
Rsp

 
%

 
Rsp

 
% 

Anda telah merasa puas 

dengan keseluruhan 

pelayanan yang diberikan 

oleh PT. BPR JATIM 

Cabang Malang. 

37 37 55 55

 

4 4 2 2 2 2 100 100

 

Anda akan tetap 

menggunakan produk-

produk PT. BPR JATIM 

Cabang Malang. 

44 44 35 35

 

18 18 1 1 2 2 100 100

 

Anda akan menyampaikan 

citra positif PT. BPR 

JATIM Cabang Malang 

kepada orang lain. 

57 57 40 40

 

3 3 0 0 0 0 100 100

 

Anda akan 

merekomendasikan 

produk-produk yang 

dimiliki PT. BPR JATIM 

Cabang Malang kepada 

orang lain. 

38 38 57 57

 

5 5 0 0 0 0 100 100

 

Sumber : Data primer diolah, 2008 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pernyataan, Anda telah 

merasa puas dengan keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh PT. BPR JATIM 

Cabang Malang, dari keseluruhan responden (100 orang) 37 orang menyatakan 

sangat setuju, 55 orang menyatakan setuju, 4 orang menyatakan netral, 2 orang 

menyatakan tidak setuju dan 2 orang menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa puas dengan keseluruhan 

pelayanan yang diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang. 

Pernyataan Anda akan tetap menggunakan produk-produk PT. BPR 

JATIM Cabang Malang, dari 100 responden didapatkan 44 orang menyatakan 

sangat setuju, 35 orang menyatakan setuju, 18 orang menyatakan netral, 1 orang 

menyatakan tidak setuju dan 2 orang menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut 

berarti bahwa sebagian besar responden setuju untuk tetap menggunakan produk-

produk yang dimilliki PT. BPR JATIM Cabang Malang. 

Pernyataan Anda akan menyampaikan citra positif PT. BPR JATIM 

Cabang Malang kepada orang lain, dari 100 responden didapatkan 57 orang 

menyatakan sangat setuju, 40 orang menyatakan setuju, dan 3 orang menyatakan 

netral, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak 

setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden setuju untuk 

menyampaikan citra positif yang dimililki PT. BPR JATIM Cabang Malang 

kepada orang lain. 

Pernyataan Anda akan merekomendasikan produk-produk yang dimiliki 

PT. BPR JATIM Cabang Malang kepada orang lain, dari 100 responden 

didapatkan 38 orang menyatakan sangat setuju, 57 orang menyatakan setuju, dan 

5 orang menyatakan netral, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 



111  

maupun sangat tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden 

setuju untuk merekomendasikan produk-produk yang dimiliki PT. BPR JATIM 

Cabang Malang kepada orang lain. 

4.4 Uji Validitas Instrumen 

Sebelum melakukan penelitian, maka peneliti terlebih dahulu melakukan 

uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui 

keabsahan menyangkut pemahaman mengenai keabsahan antara konsep dengan 

kenyataan empiris. Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks Korelasi Product Moment Pearson dengan level 

signifikansi 5%. Bila probabilitas hasil korelasi kurang dari dari 0,05 (5%) maka 

instrumen dinyatakan valid, sebaliknya jika hasil korelasi lebih dari 0,05 (5%) 

maka instrumen dinyatakan tidak valid, atau membandingkan rhitung dengan rtabel. 

Pengujian validitas yang dihasilkan melalui program SPSS, dapat dilihat pada 

tabel berikut :           
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas Instrumen  

Variabel Item rhitung rtabel Sig Keterangan

 
Bukti Fisik (X1) 

X1.1 0,646 0,195

 
0,000

 
Valid 

X1.2 0,794 0,195

 
0,000

 
Valid 

X1.3 0,813 0,195

 

0,000

 

Valid 

Keandalan (X2) 

X2.1 0,700 0,195

 

0,000

 

Valid 

X2.2 0,738 0,195

 

0,000

 

Valid 

X2.3 0,307 0,195

 

0,002

 

Valid 

X2.4 0,315 0,195

 

0,001

 

Valid 

Daya Tanggap (X3) 

X3.1 0,496 0,195

 

0,000

 

Valid 

X3.2 0,543 0,195

 

0,000

 

Valid 

X3.3 0,412 0,195

 

0,000

 

Valid 

X3.4 0,517 0,195

 

0,000

 

Valid 

Jaminan (X4) 

X4.1 0,659 0,195

 

0,000

 

Valid 

X4.2 0,883 0,195

 

0,000

 

Valid 

X4.3 0,612 0,195

 

0,000

 

Valid 

X4.4 0,883 0,195

 

0,000

 

Valid 

Empati (X5) 

X5.1 0,656 0,195

 

0,000

 

Valid 

X5.2 0,416 0,195

 

0,000

 

Valid 

X5.3 0,390 0,195

 

0,000

 

Valid 

X5.4 0,476 0,195

 

0,000

 

Valid 

Kepuasan Pelanggan (Y) 

Y1 0,717 0,195

 

0,000

 

Valid 

Y2 0,746 0,195

 

0,000

 

Valid 

Y3 0,398 0,195

 

0,000

 

Valid 

Y4 0,461 0,195

 

0,000

 

Valid 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa probabilitas hasil korelasi kurang 

dari 0,05 (5%) dan rhitung > rtabel, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. 
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Dengan demikian pernyataan yang terdapat pada variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan 

Y dapat dinyatakan valid. 

4.5 Uji Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kemantapan 

atau konsistensi suatu alat ukur. Reliabilitas memberikan kesesuaian antara hasil 

dengan pengukuran. Suatu instrumen yang reliabel mengandung arti bahwa 

instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang dapat 

dipercaya. 

Pada penelitian ini, dalam pengukuran reliabilitas kuesioner peneliti 

menggunakan rumus alpha cronbach untuk mengetahui apakah hasil pengukuran 

data yang diperoleh memenuhi syarat reliabilitas atau tidak. Kriteria reliabilitas 

dengan menggunakan alpha cronbach adalah apabila hasil korelasi alpha lebih 

besar dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliabel dan sebaliknya. 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang dihasilkan melalui program 

SPSS dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen  

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 
Bukti Fisik (X1)

 

0,799

 

Reliabel

 

Keandalan (X2) 0,671 Reliabel 
Daya Tanggap (X3) 0,616 Reliabel 

Jaminan (X4) 0,802 Reliabel 
Empati (X5) 0,605 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan (Y) 0,719 Reliabel 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh koefisien korelasi 

memiliki korelasi yang lebih besar (ditunjukkan oleh nilai alpha ( ) dari angka 

0,6) sehingga semua item butir pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel.  
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4.6 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linier yang sempurna 

atau yang pasti diantara beberapa/semua variabel yang menjelaskan garis regresi 

(Gujarati, 1995 : 29). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance and 

Variance Inflation Factor (VIF) (Santoso, 2000 : 112). Untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF, bila nilai VIF > 10 dan nilai 

tolerance > 1 maka terjadi multikolinearitas sebaliknya bila nilai VIF < 10 dan 

nilai tolerance < 1 maka tidak terjadi multikolinearitas atau non multikolinearitas 

(Santoso, 2000 : 103). Dan persamaan regresi yang baik adalah tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 
Hasil Pengujian Multikolienearitas  

Variabel Bebas Nilai VIF Tolerance Keterangan 

Bukti Fisik ( X1) 1,536 0,651 Non Multikolinearitas 

Keandalan (X2) 1,747 0,572 Non Multikolinearitas 

Daya Tanggap (X3) 1,200 0,833 Non Multikolinearitas 

Jaminan (X4) 2,305 0,434 Non Multikolinearitas 

Empati (X5) 1,295 0,772 Non Multikolinearitas 

Sumber : Data Primer diolah, 2008 

b.  Uji Asumsi Heteroskesdastisitas 

Untuk mendeteksi adanya heterokesdastisitas yaitu dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y diprediksi - Y sesungguhnya) yang 
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telah distudentizes. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut : 

 
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heterokesdastisitas. 

 

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

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokesdastisitas. 

Gambar 4.3  

Sumber : Data Primer diolah, 2008   

Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di 
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bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi heteroskesdastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk prediksi 

kepuasan nasabah berdasarkan masukkan variabel bebasnya. 

c. Uji Normalitas 

Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Atau dapat juga melihat probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Atau dapat 

dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar 

jauh dari garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis diagonal, amka model 

regresi tidka memenuhi asumsi normalitas. 

Adapun hasil output dengan menggunakan analisis grafik normal p-p plot 

adalah :         



117  

Gambar 4.4 

Sumber : Data primer diolah, 2008  

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa model regresi memenuhi 

uji asumsi normalitas karena terlihat ploting data residual (titik-titik) menyebar 

berhimpit di sekitar garis diagonal.  

4.7 Teknik Analisis Data 

4.7.1 Analisis Regresi Berganda 

Perhitungan regresi berganda digunakan untuk memprediksi besarnya 

hubungan antara variabel terikat (kepuasan pelanggan) (Y) dengan variabel bebas. 

Adapun variabel yang diteliti adalah bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya 

tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) sebagai variabel bebas, dan kepuasan 
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pelanggan (Y) sebagai variabel terikat. Hasil uji regresi berganda ditunjukkan 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Regresi Berganda  

Variabel B 
(Unstandardized 

Coefficients) 

Beta 
(Standardized 
Coefficients) 

t Sig t Keterangan

 

Konstanta - 3,593  -1,925 0,057

  

Bukti Fisik 
(X1) 

0,121 0,126 2,083 0,040

 

Signifikan  

Keandalan 
(X2) 

0,242 0,209 3,254 0,002

 

Signifikan 

Daya 
Tanggap 

(X3) 

0,281 0,167 3,124 0,002

 

Signifikan 

Jaminan 
(X4) 

0,335 0,522 7,064 0,000

 

Signifikan 

Empati 
(X5) 

0,267 0,163 2,942 0,004

 

Signifikan  

ttabel                                 = 1,98 
R                                     = 0,882 
R Square                         = 0,778 
Adjusted R Square          = 0,766 
Fhitung                              = 65,744 
Sig F                               = 0,000 
Ftabel                                = 2,21 

 

Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, karena data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal yang pengukurannya 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau kelompok. Dalam standardized regression, ukuran 

variabel atau ukuran jawabannya telah disamakan. Adapun persamaan regresi 

yang digunakan adalah : 

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

Y = 0,126 X1 + 0,209 X2 + 0,167 X3 + 0,522 X4 + 0,163 X5 + e  
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Dari persamaan di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Y = variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kepuasan pelanggan 

nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang yang nilainya akan diprediksi 

oleh variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan 

(X4) dan empati (X5).  

b1 = Koefisien regresi (b1) sebesar 0,126 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel bukti fisik dan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang 

searah dan positif. Jadi, apabila dilakukan perbaikan terhadap variabel bukti 

fisik, maka kepuasan pelanggan terhadap dimensi kualitas pelayanan akan 

mengalami peningkatan, dan sebaliknya apabila tidak dilakukan perbaikan 

terhadap variabel bukti fisik maka kepuasan pelanggan terhadap dimensi 

kualitas pelayanan akan mengalami penurunan. Karena pengaruh positif ini 

cukup besar, sehingga dipandang secara statistik, variabel ini berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

b2 = Koefisien regresi (b2) sebesar 0,209 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel keandalan dan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang 

searah dan positif. Jadi, apabila dilakukan perbaikan terhadap variabel 

keandalan, maka kepuasan pelanggan terhadap dimensi kualitas pelayanan 

akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya apabila tidak dilakukan 

perbaikan terhadap variabel keandalan maka kepuasan pelanggan terhadap 

dimensi kualitas pelayanan akan mengalami penurunan.Karena pengaruh 

positif ini cukup besar, sehingga dipandang secara statistik, variabel ini 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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b3 = Koefisien regresi (b3) sebesar 0,167 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel daya tanggap dan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang 

searah dan positif. Jadi, apabila dilakukan perbaikan terhadap variabel daya 

tanggap, maka kepuasan pelanggan terhadap dimensi kualitas pelayanan 

akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya apabila tidak dilakukan 

perbaikan terhadap variabel daya tanggap maka kepuasan pelanggan 

terhadap dimensi kualitas pelayanan akan mengalami penurunan.Karena 

pengaruh positif ini cukup besar, sehingga dipandang secara statistik, 

variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

b4 = Koefisien regresi (b4) sebesar 0,522 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel jaminan dan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang searah 

dan positif. Jadi, apabila dilakukan perbaikan terhadap variabel jaminan, 

maka kepuasan pelanggan terhadap dimensi kualitas pelayanan akan 

mengalami peningkatan, dan sebaliknya apabila tidak dilakukan perbaikan 

terhadap variabel jaminan maka kepuasan pelanggan terhadap dimensi 

kualitas pelayanan akan mengalami penurunan.Karena pengaruh positif ini 

cukup besar, sehingga dipandang secara statistik, variabel ini berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

b5 = Koefisien regresi (b5) sebesar 0,163 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel empati dan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang searah 

dan positif. Jadi, apabila dilakukan perbaikan terhadap variabel empati, 

maka kepuasan pelanggan terhadap dimensi kualitas pelayanan akan 

mengalami peningkatan, dan sebaliknya apabila tidak dilakukan perbaikan 

terhadap variabel empati maka kepuasan pelanggan terhadap dimensi 
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kualitas pelayanan akan mengalami penurunan.Karena pengaruh positif ini 

cukup besar, sehingga dipandang secara statistik, variabel ini berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4.7.2 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan 

pengukuran mutu penjajagan (Goodness of Fit), maksudnya dengan meihat 

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. 

Koefisien determinasi (R2) mempunyai besaran yang batasnya adalah 0 

 

R2  1. Suatu R2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R2 yang 

bernilai nol tidak ada pengaruh antara variabel tak bebas dengan variabel yang 

menjelaskannya. 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, diperoleh koefisien determinasi, R2 

atau R Square sebesar 0,778 .Namun, untuk jumlah variabel independen lebih dari 

dua lebih baik digunakan nilai Adjusted R Square yaitu 0,766 yang artinya 

kemampuan persamaan regresi dalam memprediksi nilai variabel terikat adalah 

76,6%. Nilai koefisien determinasi sebesar 76,6% termasuk kuat, sehingga 

pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas termasuk kuat. Lebih lanjut 

nilai 76,6% menunjukkan bahwa bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap 

(X3), jaminan (X4), dan empati (X5) mampu menjelaskan perubahan kepuasan 

nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang sebesar 76,6%, sedangkan sisanya 
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23,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model 

regresi. 

4.8 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan bagian yang penting dalam penelitian, 

setelah data terkumpul dan diolah maka nantinya kita akan mendapatkan suatu 

hasil dan makna dari hasil pengolahan tersebut. Kegunaan utamanya adalah untuk 

menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti. 

4.8.1 Uji F 

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas (X) 

secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y). Hipotesis dalam pengujian ini 

adalah sebagai berikut : 

H0 = b1 = b2 = . = bi = 0 

Artinya variabel-variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Ho  b1  b2  .  bi  0 

Artinya ada pengaruh terhadap variabel terikat paling tidak salah satu dari 

variabel-variabel bebas tersebut. 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

Bila Fhitung > Ftabel : H0 ditolak. 

Bila Fhitung < Ftabel : H0 diterima 

Perumusan hipotesis : 

Ho : Variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), 

dan empati (X5) secara simultan atau bersama-sama tidak dapat memberikan 
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pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah pada PT. BPR 

JATIM Cabang Malang. 

Ha : Variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), 

dan empati (X5) secara simultan atau bersama-sama dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah pada PT. BPR 

JATIM Cabang Malang.  

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. 

Diketahui bahwa df1 adalah 5 dan df2 = 100-5-1 = 94, jadi diperoleh df (5,94), 

pada tabel F diketahui nilai Ftabel = 2,21, dan nilai Fhitung menunjukkan angka 

65,744 (signifikansi F = 0,000). Jadi Fhitung > Ftabel (65,744 > 2,21) atau Sig F < 

0,05 (5%). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel bukti fisik (X1), 

keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) berpengaruh 

signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kepuasan 

pelanggan (Y). 

4.8.2 Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas 

secara parsial atau individu terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

H0 : bi = b 

H0 : bi  b 

Dimana, bi adalah koefisien variabel bebas ke-i dan konstanta, sedangkan 

b adalah nilai parameter hipotesis. Biasanya b dianggap sama dengan nol atau 

tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesa H0 adalah sebagai berikut : 
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Jika : thitung > ttabel = H0 ditolak 

         thitung < ttabel = H0 diterima 

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

diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Perumusan hipotesis : 

Ho : bi b5 = 0 

Variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan 

empati (X5) secara individu tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kepuasan pelanggan (nasabah PT. BPR JATIM Cabang 

Malang). 

Ha : bi b5  0 

Variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan 

empati (X5) secara individu dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel kepuasan pelanggan (nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang).  

Di bawah ini hasil daripada thitung dari masing-masing variabel yang ada, 

sehingga nantinya dibandingkan dengan ttabel, hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 

 

Variabel Bukti Fisik (X1) nilai thitung sebesar 2,083 dengan probabilitas 

sebesar 0,040. Karena thitung > ttabel (2,083 > 1,98) atau sig t < 5% (0,040 < 

0,05) maka secara parsial variabel bukti fisik (X1) berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y) bila variabel lain tetap 

nilainya. 

 

Variabel Keandalan (X2) nilai thitung sebesar 3,254 dengan probabilitas 

sebesar 0,002. Karena thitung > ttabel (3,254 > 1,98) atau sig t < 5% (0,002 < 

0,05) maka secara parsial variabel keandalan (X2) berpengaruh signifikan 
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positif terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y) bila variabel lain tetap 

nilainya. 

 
Variabel Daya Tanggap (X3) nilai thitung sebesar 3,124 dengan probabilitas 

sebesar 0,002. Karena thitung > ttabel (3,124 > 1,98) atau sig t < 5% (0,002 < 

0,05) maka secara parsial variabel daya tanggap (X3) berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y) bila variabel 

lain tetap nilainya. 

 

Variabel Jaminan (X4) nilai thitung sebesar 7,064 dengan probabilitas 

sebesar 0,000. Karena thitung > ttabel (7,064 > 1,98) atau sig t < 5% (0,000 < 

0,05) maka secara parsial variabel jaminan (X4) berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y) bila variabel lain tetap 

nilainya. 

 

Variabel Empati (X5) nilai thitung sebesar 2,942 dengan probabilitas sebesar 

0,004. Karena thitung > ttabel (2,942 > 1,98) atau sig t < 5% (0,004 < 0,05) 

maka secara parsial variabel empati (X5) berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y) bila variabel lain tetap nilainya. 

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas berpengaruh 

signifikan secara parsial atau individu. Variabel bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati dapat berpengaruh signifikan secara parsial atau 

individu terhadap kepuasan pelanggan.  

4.8.3 Pengujian Hipotesis III 

Pengujian variabel bebas yang memberikan pengaruh dominan terhadap 

variabel terikat dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien regresi masing-
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masing variabel bebas, dimana variabel yang memiliki nilai koefisien regresi 

terbesar merupakan variabel yang dominan. 

Berdasarkan kriteria tersebut diketahui variabel jaminan (X4) memiliki 

koefisien terbesar yaitu 0,522 jika dibandingkan dengan koefisien variabel bebas 

lainnya. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan variabel jaminan (X4) yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan terbukti dengan 

ditunjukkannya nilai koefisien X4 yang terbesar diantara koefisien variabel 

lainnya  

4.9 Implementasi Penelitian 

a. Asumsi Implementasi 

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 (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance) serta empati (emphaty). Perusahaan jasa dapat melakukan evaluasi 
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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 pelanggan, 

maka strategi yang diterapkan pihak PT. BPR JATIM Cabang Malang, terutama 

dalam bidang pelayanan harus dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun strategi 

yang dapat diterapkan PT. BPR Jatim Cabang Malang berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan adalah : 

1. Variabel Bukti Fisik (Tangible)  

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara variabel bukti fisik terhadap kepuasan 

pelanggan dalam hal ini nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang dalam 

menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh pihak bank. Variabel bukti 

fisik ini terdiri dari beberapa item, yaitu tersedianya fasilitas yang memadai 

(ruang tunggu, tempat parkir), tersedianya semua jenis slip yang dibutuhkan 

nasabah, serta penampilan karyawannya yang rapi. 

Kondisi tampilan gedung PT. BPR JATIM Cabang Malang saat ini 

telah dapat menarik perhatian nasabah maupun calon nasabah yang ingin 

bertransaksi di bank ini. Pemasangan papan nama di depan gedung atau 

kantor membuat masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah, sehingga 

tampilan luar gedung ini menjadi penting dalam memberikan kesan pertama 
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untuk menarik nasabah baru dan sebagai nilai tambah untuk bersaing dengan 

perusahaan sejenis lainnya. 

Sarana non operasional atau sarana pendukung PT. BPR JATIM 

Cabang Malang seperti tersedianya areal parkir yang meskipun tidak terlalu 

luas namun tetap dapat memberikan kenyamanan bagi para nasabah. Selain 

itu, kondisi lay out atau tata ruang yang disediakan mampu memberikan 

kenyamanan bagi nasabah saat melakukan transaksi. 

Lengkapnya slip transaksi (slip setoran, slip penarikan) yang 

disediakan oleh pihak bank juga mempengaruhi kepuasan nasabah. Hal ini 

tentunya perlu diikuti juga dengan pengawasan dari pihak bank untuk 

memastikan selalu tersedianya slip-slip transaksi yang dibutuhkan oleh 

nasabah. 

Kerapian penampilan para pegawai PT. BPR JATIM Cabang Malang 

secara fisik memberikan kesan yang baik bagi nasabah, hal ini dikarenakan 

selama 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 diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel bukti fisik 

(tangible) harus dimiliki oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang karena hal ini 

yang akan dilihat langsung oleh nasabah pertama kali, sehingga pihak bank 
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harus selalu mempertimbangkan kualitas dari bukti fisik yang dimiliki 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 : PT. BPR 

JATIM Cabang Malang selalu memenuhi pelayanan yang dijanjikan, PT. 

BPR JATIM Cabang Malang tidak pernah melakukan kesalahan dalam 

melakukan pencatatan keuangan nasabah, informasi yang diberikan oleh PT. 

BPR JATIM Cabang Malang selalu akurat dan prosedur pelayanan pada PT. 

BPR JATIM Cabang Malang relatif mudah. 

PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu memenuhi pelayanan yang 

dijanjikan, membuat kepercayaan nasabah pada kinerja bank semakin 

meningkat. Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak bank untuk tetap dapat 

menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah. 

PT. BPR JATIM Cabang Malang tidak pernah melakukan kesalahan 

dalam melakukan pencatatan keuangan 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. 

Informasi yang diberikan oleh PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu 

akurat, hal ini tentunya membuat nasabah puas dan percaya akan kinerja 

bank, sehingga pihak bank harus selalu memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh setiap nasabahnya. 
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Prosedur pelayanan pada PT. BPR JATIM Cabang Malang relatif 

mudah. Hal ini membuat nasabah merasa puas melakukan transaksi di PT. 

BPR JATIM Cabang Malang yang selalu mengutamakan kemudahan bagi 

nasabahnya. 

Dari hasil di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa variabel 

keandalan (reliability) harus tetap dipertahankan oleh PT. BPR JATIM 

Cabang Malang agar tetap dapat memberikan kepuasan bagi nasabahnya. 

Untuk mempertahankannya pihak perusahaan dapat melakukan dengan cara 

memberikan pendidikan secara umum kepada para karyawan cara 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah, termasuk cara-cara dalam 

menangani masalah yang dihadapi nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk 

menunjukkan kepada nasabah bahwa karyawan PT. BPR JATIM Cabang 

Malang 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 : PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat 

menyelesaikan masalah nasabah dengan cepat, PT. BPR JATIM Cabang 

Malang dapat melayani nasabah dengan cepat, PT. BPR JATIM Cabang 

Malang dengan senang hati membantu nasabah yang menemui kesulitan, PT. 

BPR JATIM Cabang Malang dapat dengan mudah dihubungi oleh nasabah. 

PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat menyelesaikan masalah 

nasabah dengan cepat. Hal ini tentunya dapat menciptakan kepuasan pada 
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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 

karyawan PT. BPR JATIM Cabang Malang 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. BPR JATIM Cabang Malang 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 dihadapinya. 

PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat dengan mudah dihubungi oleh 

nasabah. Hal ini membuat nasabah merasa mendapat kemudahan dalam 

menghubungi pihak bank, dan tentunya hal ini perlu dipertahankan oleh pihak 

bank agar di saat nasabah memerlukan bantuan bank, pihak bank siap 

membantu. 

Dari hasil di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa variabel daya 

tanggap (responsiveness) harus tetap dipertahankan oleh PT. BPR JATIM 

Cabang Malang 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 karyawan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para nasabah kepada perusahaan. Variabel ini 

terdiri dari beberapa item, yaitu : PT. BPR JATIM Cabang Malang memiliki 

kredibilitas yang baik dalam dunia perbankan, karyawan PT. BPR JATIM 

Cabang Malang bersikap ramah dalam melayani nasabah, karyawan PT. BPR 

JATIM Cabang Malang dapat memberikan jawaban yang memuaskan atas 

jawaban yang diajukan oleh nasabah, serta nasabah merasa aman melakukan 

transaksi di kantor PT. BPR JATIM Cabang Malang. 

PT. BPR JATIM Cabang Malang memiliki kredibilitas yang baik 

dalam dunia perbankan. Hal ini menjadi nilai lebih bagi pihak bank sendiri, 

karena dengan memiliki kredibilitas yang baik maka akan menciptakan 

kepercayaan di benak nasabah akan baiknya kinerja bank. 

Karyawan PT. BPR JATIM Cabang Malang bersikap ramah dalam 

melayani nasabah. Dalam dunia perbankan, keramahan kepada nasabah 

adalah hal yang utama yang harus diberikan oleh pihak bank. Tanpa adanya 

keramahan, 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 karyawannya 

untuk selalu bersikap ramah kepada setiap nasabah yang datang. 

Karyawan PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat memberikan 

jawaban yang memuaskan atas jawaban yang diajukan oleh nasabah, 

sehingga nasabah tidak merasa ragu lagi dalam menghadapi setiap 

permasalahan yang berhubungan dengan pihak bank.  
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Nasabah merasa aman melakukan transaksi di kantor PT. BPR JATIM 

Cabang Malang. Keamanan merupakan hal penting yang tidak boleh 

diabaikan oleh pihak bank. Apabila nasabah merasa aman dalam melakukan 

transaksi dalam sebuah bank, tentunya mereka akan merasa nyaman dan 

merasa puas akan hal tersebut. Sehingga pihak bank harus selalu 

mengutamakan keamanan bagi setiap nasabahnya yang melakukan transaksi. 

Dari hasil di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa variabel 

jaminan (assurance) harus tetap dipertahankan oleh PT. BPR JATIM Cabang 

Malang karena berpengaruh dominan terhadap kepuasan bagi nasabah. 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. BPR JATIM 

Cabang Malang, 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 : PT. BPR JATIM Cabang Malang secara teratur memberikan informasi 

tentang produk-produk dan layanan baru kepada nasabah, PT. BPR JATIM 

Cabang Malang selalu mengutamakan kepentingan nasabah, PT. BPR JATIM 

Cabang Malang mampu menjalin hubungan baik dengan nasabah, PT. BPR 

JATIM Cabang Malang selalu memberikan perhatian atas kebutuhan dan 

keinginan nasabah. 
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Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan antara variabel empati terhadap kepuasan 

nasabah dalam menggunakan jasa layanan perbankan PT. BPR JATIM 

Cabang Malang. 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 

membuat 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. 

Dapat disimpulkan, bahwa variabel empati yang diberikan oleh 

pegawai PT. BPR JATIM Cabang Malang mampu meningkatkan layanan 

yang dapat memberi kemudahan serta mampu menciptakan hubungan baik 

dengan nasabah dalam jangka panjang.         
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BAB V 
PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Kualitas pelayanan memiliki peran yang penting dan merupakan aset yang 

berharga bagi perusahaan. Dalam kondisi yang kompetitif, preferensi dan 

kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan. Pelaksanaan dari penelitian 

terhadap nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Cabang Malang terbatas untuk 

variabel bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty) terhadap kepuasan 

pelanggan, serta mengetahui variabel yang memberikan pengaruh dominan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, antara lain : 

1. Variabel-variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti fisik 

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance) dan empati (emphaty) secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang dalam hal ini adalah nasabah 

PT. BPR JATIM Cabang Malang. 

2. Variabel-variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti fisik 

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance) dan empati (emphaty) secara parsial atau individu berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan yang dalam hal ini adalah nasabah PT. BPR 

JATIM Cabang Malang. 
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3. Dari analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel jaminan 

(assurance) memiliki pengaruh yang dominan terhadap kepuasan pelanggan 

yang dalam hal ini adalah nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang.  

5.2 Saran-saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki 

beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, antara lain : 

1. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa variabel jaminan (assurance) adalah 

variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk itu, 

pihak bank harus berfokus pada variabel tersebut yang terdiri dari beberapa 

item yaitu : keramahan yang diberikan oleh karyawan PT. BPR JATIM 

Cabang Malang harus selalu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, karena 

dari hasil penelitian item ini dapat memberi kepuasan yang tinggi bagi para 

nasabahnya. Selain itu, jaminan keamanan saat bertransaksi menyebabkan 

nasabah merasa puas, sehingga pihak bank hendaknya selalu menjaga serta 

meningkatkan keamanan bagi setiap nasabah yang bertransaksi. Kredibilitas 

baik yang dimiliki oleh pihak bank harus selalu dipertahankan agar semakin 

dapat meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menggunakan jasa PT. BPR 

JATIM Cabang Malang. Kemampuan semua karyawan PT. BPR JATIM 

Cabang Malang dalam memberikan jawaban yang memuaskan terhadap 

pertanyaan yang diajukan oleh nasabah harus selalu dipertahankan agar 

nasabah merasa puas atas terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.  

2. Hendaknya pihak PT. BPR JATIM Cabang Malang tetap memperhatikan 

variabel-variabel lain yang juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan 
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pelanggan seperti bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness) dan empati (emphaty).  

3. Melihat persaingan dalam dunia perbankan yang semakin meningkat dewasa 

ini, maka pihak bank harus menyiapkan strategi-strategi baru untuk dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga kepuasan nasabah 

dapat tercapai. Sehingga dengan kepuasan nasabah ini pihak bank dapat 

mempertahankan nasabah lama dan dapat menambah nasabah baru. 

4. Pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun 

pembahasannya, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

responden yang lebih banyak serta melakukan pengamatan lebih lama agar 

hasil yang diperoleh semakin baik.               
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Lampiran 1 
No. Responden  

KUESIONER 

Kepada Yth. 

Nasabah PT. BPR JATIM Cabang Malang di tempat   

Dengan Hormat,  

Sehubungan dengan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Studi pada Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Jawa Timur Cabang Malang), saya mohon dengan hormat kepada 

Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan 

dan pernyataan berikut. Kuesioner di bawah ini merupakan salah satu metode 

pengumpulan data primer yang sangat berguna untuk bahan penyusunan skripsi.  

Mengingat penelitian ini semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan 

akademik, maka saya sangat mengahrapkan jawaban yang sejujur-jujurnya sesuai 

dengan pendapat Anda. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin 

kerahasiaan identitas responden dan hasil kuesioner tersebut.  

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya mengucapakan 

terima kasih.                    

          Hormat Saya         

                 Eny Purwaningtyas         

           0510220081    
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IDENTITAS RESPONDEN : 

1. Nama   : . 

2. Alamat  : . 

3. Usia  :  (tahun) 

4. Jenis Kelamin  : 

a. Laki-laki b.    Perempuan 

5. Pekerjaan Anda saat ini : 

a. PNS  c.  Pegawai Swasta e. TNI/POLRI 

b. Wiraswasta d.  Tidak Bekerja f.  Lainnya. (sebutkan) .. 

6. Lama Menjadi Nasabah : 

a. > 1 tahun 

 

2 tahun 

b. > 2 tahun 

 

3 tahun  

c. > 3 tahun 

 

4 tahun 

d. > 4 tahun   

7. Dalam Satu Bulan Berapa Kali Melakukan Transaksi : 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. 3 kali 

d. 4 kali 

e. > 4 kali 

8. Status Nasabah : 

a. Hanya menjadi nasabah di PT. BPR JATIM Cabang Malang        

Petunjuk : Isilah dengan lengkap dan berilah tanda silang (X) pada jawaban 
yang paling Anda anggap sesuai 
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DAFTAR PERTANYAAN : 
Keterangan :       

Sangat Setuju   = 5    
Setuju    = 4    
Netral     = 3    
Tidak Setuju    = 2    
Sangat Tidak Setuju  = 1    

Variabel Bukti Fisik (X1) 
No Item 5 4 3 2 1 
1. PT. BPR JATIM Cabang Malang menyediakan 

fasilitas yang memadai (ruang tunggu, tempat 

parkir).      

2. Semua jenis slip yang diperlukan oleh nasabah 

mudah diperoleh.      

3. Semua karyawan PT. BPR JATIM Cabang 

Malang selalu berpenampilan rapi.      

               
Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia, untuk 

jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda.  
Pendapat Anda mencerminkan kualitas pelayanan yang telah 
diberikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 
Cabang Malang. 
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Variabel Keandalan (X2) 
No Item 5 4 3 2 1 
1. PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu 

memenuhi pelayanan yang dijanjikan.      

2. PT. BPR JATIM Cabang Malang tidak pernah 

melakukan kesalahan dalam melakukan 

pencatatan keuangan nasabah.      

3. Informasi yang diberikan oleh PT. BPR JATIM 

Cabang Malang selalu akurat.      

4. Prosedur pelayanan pada PT. BPR JATIM 

Cabang Malang relatif mudah.      

   

Variabel Daya Tanggap (X3) 
No Item 5 4 3 2 1 
1. PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat 

menyelesaikan masalah nasabah dengan cepat.      

2. PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat 

melayani nasabah dengan cepat.      

3. PT. BPR JATIM Cabang Malang dengan senang 

hati membantu nasabah yang menemui 

kesulitan.      

4. PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat dengan 

mudah dihubungi oleh nasabah.      
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Variabel Jaminan (X4) 
No Item 5 4 3 2 1 

1. PT. BPR JATIM Cabang Malang memiliki 

kredibilitas yang baik dalam dunia perbankan.      

2. PT. BPR JATIM Cabang Malang bersikap 

ramah dalam melayani nasabah.      

3. PT. BPR JATIM Cabang Malang dapat 

memberikan jawaban yang memuaskan atas 

pertanyaan yang diajukan oleh nasabah.      

4. Nasabah merasa aman melakukan transaksi di 

kantor PT. BPR JATIM Cabang Malang.      

  

Variabel Empati (X5) 
No Item 5 4 3 2 1 
1. PT. BPR JATIM Cabang Malang secara teratur 

memberikan informasi tentang produk-produk 

dan layanan baru kepada nasabah.      

2. PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu 

mengutamakan kepentingan nasabah.      

3. PT. BPR JATIM Cabang Malang mampu 

menjalin hubungan baik dengan nasabah.      

4. PT. BPR JATIM Cabang Malang selalu 

memberikan perhatian atas kebutuhan dan 

keinginan nasabah.      
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Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 
No Item 5 4 3 2 1 
1. Anda telah merasa puas dengan keseluruhan 

pelayanan yang diberikan oleh PT. BPR JATIM 

Cabang Malang.      

2. Anda akan tetap menggunakan produk-produk 

PT. BPR JATIM Cabang Malang.      

3. Anda akan menyampaikan citra positif PT. BPR 

JATIM Cabang Malang kepada orang lain.      

4. Anda akan merekomendasikan produk-produk 

yang dimiliki PT. BPR JATIM Cabang Malang 

kepada orang lain.      

     

Kritik dan saran Anda kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang 

Malang:  
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Lampiran 2 : 

Frequency Table         

X1.1

15 15.0 15.0 15.0

23 23.0 23.0 38.0

51 51.0 51.0 89.0

11 11.0 11.0 100.0

100 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.2

4 4.0 4.0 4.0

15 15.0 15.0 19.0

48 48.0 48.0 67.0

33 33.0 33.0 100.0

100 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.3

4 4.0 4.0 4.0

4 4.0 4.0 8.0

55 55.0 55.0 63.0

37 37.0 37.0 100.0

100 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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TOTAL.X1

1 1.0 1.0 1.0

1 1.0 1.0 2.0

4 4.0 4.0 6.0

2 2.0 2.0 8.0

9 9.0 9.0 17.0

16 16.0 16.0 33.0

33 33.0 33.0 66.0

12 12.0 12.0 78.0

18 18.0 18.0 96.0

4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.1

1 1.0 1.0 1.0

2 2.0 2.0 3.0

7 7.0 7.0 10.0

48 48.0 48.0 58.0

42 42.0 42.0 100.0

100 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.2

2 2.0 2.0 2.0

1 1.0 1.0 3.0

9 9.0 9.0 12.0

46 46.0 46.0 58.0

42 42.0 42.0 100.0

100 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.3

1 1.0 1.0 1.0

33 33.0 33.0 34.0

66 66.0 66.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.4

10 10.0 10.0 10.0

56 56.0 56.0 66.0

34 34.0 34.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

TOTAL.X2

1 1.0 1.0 1.0

1 1.0 1.0 2.0

2 2.0 2.0 4.0

2 2.0 2.0 6.0

20 20.0 20.0 26.0

19 19.0 19.0 45.0

30 30.0 30.0 75.0

23 23.0 23.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

11.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.1

1 1.0 1.0 1.0

54 54.0 54.0 55.0

45 45.0 45.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X3.2

3 3.0 3.0 3.0

62 62.0 62.0 65.0

35 35.0 35.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.3

1 1.0 1.0 1.0

35 35.0 35.0 36.0

64 64.0 64.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.4

1 1.0 1.0 1.0

53 53.0 53.0 54.0

46 46.0 46.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

TOTAL.X3

1 1.0 1.0 1.0

2 2.0 2.0 3.0

37 37.0 37.0 40.0

33 33.0 33.0 73.0

24 24.0 24.0 97.0

3 3.0 3.0 100.0

100 100.0 100.0

13.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X4.1

2 2.0 2.0 2.0

2 2.0 2.0 4.0

4 4.0 4.0 8.0

55 55.0 55.0 63.0

37 37.0 37.0 100.0

100 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.2

2 2.0 2.0 2.0

1 1.0 1.0 3.0

18 18.0 18.0 21.0

35 35.0 35.0 56.0

44 44.0 44.0 100.0

100 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.3

3 3.0 3.0 3.0

9 9.0 9.0 12.0

13 13.0 13.0 25.0

60 60.0 60.0 85.0

15 15.0 15.0 100.0

100 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X4.4

2 2.0 2.0 2.0

1 1.0 1.0 3.0

18 18.0 18.0 21.0

35 35.0 35.0 56.0

44 44.0 44.0 100.0

100 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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TOTAL.X4

1 1.0 1.0 1.0

2 2.0 2.0 3.0

1 1.0 1.0 4.0

1 1.0 1.0 5.0

5 5.0 5.0 10.0

1 1.0 1.0 11.0

11 11.0 11.0 22.0

6 6.0 6.0 28.0

16 16.0 16.0 44.0

14 14.0 14.0 58.0

23 23.0 23.0 81.0

15 15.0 15.0 96.0

4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

5.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.1

3 3.0 3.0 3.0

45 45.0 45.0 48.0

52 52.0 52.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.2

3 3.0 3.0 3.0

45 45.0 45.0 48.0

52 52.0 52.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X5.3

2 2.0 2.0 2.0

48 48.0 48.0 50.0

50 50.0 50.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X5.4

3 3.0 3.0 3.0

67 67.0 67.0 70.0

30 30.0 30.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

TOTAL.X5

14 14.0 14.0 14.0

28 28.0 28.0 42.0

31 31.0 31.0 73.0

25 25.0 25.0 98.0

2 2.0 2.0 100.0

100 100.0 100.0

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1

2 2.0 2.0 2.0

2 2.0 2.0 4.0

4 4.0 4.0 8.0

55 55.0 55.0 63.0

37 37.0 37.0 100.0

100 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y2

2 2.0 2.0 2.0

1 1.0 1.0 3.0

18 18.0 18.0 21.0

35 35.0 35.0 56.0

44 44.0 44.0 100.0

100 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y3

3 3.0 3.0 3.0

40 40.0 40.0 43.0

57 57.0 57.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y4

5 5.0 5.0 5.0

57 57.0 57.0 62.0

38 38.0 38.0 100.0

100 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

TOTAL.Y

1 1.0 1.0 1.0

3 3.0 3.0 4.0

3 3.0 3.0 7.0

5 5.0 5.0 12.0

14 14.0 14.0 26.0

28 28.0 28.0 54.0

19 19.0 19.0 73.0

21 21.0 21.0 94.0

6 6.0 6.0 100.0

100 100.0 100.0

11.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 3  

Correlations    

Correlations     

Correlations

1 .147 .217* .646**

.144 .030 .000

100 100 100 100

.147 1 .681** .794**

.144 .000 .000

100 100 100 100

.217* .681** 1 .813**

.030 .000 .000

100 100 100 100

.646** .794** .813** 1

.000 .000 .000

100 100 100 100

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

TOTAL.X1

X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL.X1

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 .337** .153 -.121 .700**

.001 .129 .229 .000

100 100 100 100 100

.337** 1 -.031 .059 .738**

.001 .761 .557 .000

100 100 100 100 100

.153 -.031 1 -.215* .307**

.129 .761 .032 .002

100 100 100 100 100

-.121 .059 -.215* 1 .315**

.229 .557 .032 .001

100 100 100 100 100

.700** .738** .307** .315** 1

.000 .000 .002 .001

100 100 100 100 100

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

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

TOTAL.X2

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL.X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations     

Correlations     

Correlations

1 .034 -.066 .007 .496**

.738 .513 .941 .000

100 100 100 100 100

.034 1 -.044 .059 .543**

.738 .666 .562 .000

100 100 100 100 100

-.066 -.044 1 -.052 .412**

.513 .666 .608 .000

100 100 100 100 100

.007 .059 -.052 1 .517**

.941 .562 .608 .000

100 100 100 100 100

.496** .543** .412** .517** 1

.000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100

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

TOTAL.X3

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 TOTAL.X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 .395** .287** .395** .659**

.000 .004 .000 .000

100 100 100 100 100

.395** 1 .272** 1.000** .883**

.000 .006 .000 .000

100 100 100 100 100

.287** .272** 1 .272** .612**

.004 .006 .006 .000

100 100 100 100 100

.395** 1.000** .272** 1 .883**

.000 .000 .006 .000

100 100 100 100 100

.659** .883** .612** .883** 1

.000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100

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

X4.1

X4.2

X4.3

X4.4

TOTAL.X4

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 TOTAL.X4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations     

Correlations    

Correlations

1 .032 .083 .134 .656**

.752 .413 .185 .000

100 100 100 100 100

.032 1 -.218* -.044 .416**

.752 .030 .667 .000

100 100 100 100 100

.083 -.218* 1 -.108 .390**

.413 .030 .283 .000

100 100 100 100 100

.134 -.044 -.108 1 .476**

.185 .667 .283 .000

100 100 100 100 100

.656** .416** .390** .476** 1

.000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100

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

X5.1

X5.2

X5.3

X5.4

TOTAL.X5

X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 TOTAL.X5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

1 .395** .013 .144 .717**

.000 .896 .153 .000

100 100 100 100 100

.395** 1 .066 .060 .746**

.000 .516 .553 .000

100 100 100 100 100

.013 .066 1 .101 .398**

.896 .516 .317 .000

100 100 100 100 100

.144 .060 .101 1 .461**

.153 .553 .317 .000

100 100 100 100 100

.717** .746** .398** .461** 1

.000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100

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

Y1

Y2

Y3

Y4

TOTAL.Y

Y1 Y2 Y3 Y4 TOTAL.Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



157  

Lampiran 4 :  

Reliability          

Reliability      

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.799 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability         

Reliability     

Reliability Statistics

.671 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.616 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability        

Reliability    

Reliability Statistics

.802 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.605 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.719 5

Cronbach's
Alpha N of Items
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Lampiran 5 :  

Regression          

Descriptive Statistics

17.2800 1.72375 100

11.9300 1.78238 100

17.4200 1.49193 100

17.8400 1.02218 100

16.3400 2.68260 100

17.7300 1.05270 100

TOTAL.Y

TOTAL.X1

TOTAL.X2

TOTAL.X3

TOTAL.X4

TOTAL.X5

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .562 .673 .387 .814 .476

.562 1.000 .380 .127 .590 .173

.673 .380 1.000 .184 .645 .298

.387 .127 .184 1.000 .193 .401

.814 .590 .645 .193 1.000 .312

.476 .173 .298 .401 .312 1.000

. .000 .000 .000 .000 .000

.000 . .000 .104 .000 .043

.000 .000 . .034 .000 .001

.000 .104 .034 . .027 .000

.000 .000 .000 .027 . .001

.000 .043 .001 .000 .001 .

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

TOTAL.Y

TOTAL.X1

TOTAL.X2

TOTAL.X3

TOTAL.X4

TOTAL.X5

TOTAL.Y

TOTAL.X1

TOTAL.X2

TOTAL.X3

TOTAL.X4

TOTAL.X5

TOTAL.Y

TOTAL.X1

TOTAL.X2

TOTAL.X3

TOTAL.X4

TOTAL.X5

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

TOTAL.Y TOTAL.X1 TOTAL.X2 TOTAL.X3 TOTAL.X4 TOTAL.X5
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Variables Entered/Removedb

TOTAL.X5,
TOTAL.X1,
TOTAL.X3,
TOTAL.X2,
TOTAL.X4

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TOTAL.Yb. 

Model Summaryb

.882a .778 .766 .83419 .778 65.744 5 94 .000 1.883
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), TOTAL.X5, TOTAL.X1, TOTAL.X3, TOTAL.X2, TOTAL.X4a. 

Dependent Variable: TOTAL.Yb. 

ANOVAb

228.748 5 45.750 65.744 .000a

65.412 94 .696

294.160 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TOTAL.X5, TOTAL.X1, TOTAL.X3, TOTAL.X2, TOTAL.X4a. 

Dependent Variable: TOTAL.Yb. 

Coefficientsa

-3.593 1.866 -1.925 .057 -7.298 .113

.121 .058 .126 2.083 .040 .006 .237 .562 .210 .101 .651 1.536

.242 .074 .209 3.254 .002 .094 .389 .673 .318 .158 .572 1.747

.281 .090 .167 3.124 .002 .102 .459 .387 .307 .152 .833 1.200

.335 .047 .522 7.064 .000 .241 .429 .814 .589 .344 .434 2.305

.267 .091 .163 2.942 .004 .087 .447 .476 .290 .143 .772 1.295

(Constant)

TOTAL.X1

TOTAL.X2

TOTAL.X3

TOTAL.X4

TOTAL.X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for B

Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: TOTAL.Ya. 
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Coefficient Correlationsa

1.000 .022 -.359 -.113 -.131

.022 1.000 -.023 .001 -.484

-.359 -.023 1.000 -.032 -.026

-.113 .001 -.032 1.000 -.531

-.131 -.484 -.026 -.531 1.000

.008 .000 -.003 -.001 -.001

.000 .003 .000 3.89E-006 -.001

-.003 .000 .008 .000 .000

-.001 3.89E-006 .000 .006 -.002

-.001 -.001 .000 -.002 .002

TOTAL.X5

TOTAL.X1

TOTAL.X3

TOTAL.X2

TOTAL.X4

TOTAL.X5

TOTAL.X1

TOTAL.X3

TOTAL.X2

TOTAL.X4

Correlations

Covariances

Model
1

TOTAL.X5 TOTAL.X1 TOTAL.X3 TOTAL.X2 TOTAL.X4

Dependent Variable: TOTAL.Ya. 

Collinearity Diagnosticsa

5.961 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00

.021 16.716 .01 .16 .00 .02 .20 .01

.010 24.039 .00 .80 .03 .00 .37 .00

.004 41.218 .00 .01 .85 .09 .30 .05

.002 54.842 .01 .00 .00 .56 .01 .79

.001 65.154 .98 .02 .12 .34 .11 .15

Dimension
1

2

3

4

5

6

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) TOTAL.X1 TOTAL.X2 TOTAL.X3 TOTAL.X4 TOTAL.X5

Variance Proportions

Dependent Variable: TOTAL.Ya. 
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Charts       

Residuals Statisticsa

11.9696 19.9257 17.2800 1.52006 100

-3.494 1.740 .000 1.000 100

.104 .463 .195 .060 100

12.4001 19.9772 17.2798 1.51018 100

-2.20241 2.30694 .00000 .81285 100

-2.640 2.765 .000 .974 100

-2.693 2.936 .000 1.007 100

-2.29131 2.59970 .00016 .86852 100

-2.788 3.064 .002 1.022 100

.551 29.448 4.950 4.402 100

.000 .182 .012 .026 100

.006 .297 .050 .044 100

Predicted Value

Std. Predicted Value

Standard Error of
Predicted Value

Adjusted Predicted Value

Residual

Std. Residual

Stud. Residual

Deleted Residual

Stud. Deleted Residual

Mahal. Distance

Cook's Distance

Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: TOTAL.Ya. 

3210-1-2-3

Regression Standardized Residual
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Mean = -8.77E-16
Std. Dev. = 0.974
N = 100

Dependent Variable: TOTAL.Y

Histogram
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1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob
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Dependent Variable: TOTAL.Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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210-1-2-3-4

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: TOTAL.Y

Scatterplot
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20-2-4

TOTAL.X1
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Dependent Variable: TOTAL.Y

Partial Regression Plot
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3210-1-2-3

TOTAL.X2

4

2

0

-2

-4

T
O

T
A

L
.Y

Dependent Variable: TOTAL.Y

Partial Regression Plot
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20-2-4

TOTAL.X3
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Dependent Variable: TOTAL.Y

Partial Regression Plot
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420-2-4-6

TOTAL.X4
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Dependent Variable: TOTAL.Y

Partial Regression Plot
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210-1-2

TOTAL.X5
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Dependent Variable: TOTAL.Y

Partial Regression Plot
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