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ABSTRAK 

Kualitas pelayanan (Service Quality) merupakan kunci sukses dalam 
persaingan global seperti saat ini, hal ini menuntut perusahaan jasa, khususnya 
bank, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka untuk 
meningkatkan kepuasan para pelangganya (nasabah). Tujuan penelitian ini 
adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel kualitas 
peleyanan dengan sistem komputerisasi on line yang meliputi lima dimensi 
yaitu Kehandalan(X1),Tanggapan (X2),Bukti Fisik (X3), Perhatian(X4), dan 
Jaminan (X5),terhedap kepuasan nasabah; (2) untuk mengetahui dan 
menganalisis dimensi kualita peleyanan manakah yang berpengaruh dominan 
terhadap kepuasan nasabah. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan metode 
penelitian survey yang mengkaji pengaruh 5 dimensi kualitas pelayanan 
tersebut terhedap kepuasan nasabah pada Bank BRI Unit Kepanjen 1 Kanca 
Martadinata Malang. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah 
wawancara,Kuesioner, Dokumentasi dan observasi. Dalam pengambilan sampel 
digunakan teknik non-probability yang bersifat Accidental Sampling terhadap 
99 orang responden. 

Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, hasil penelitian 
menunjukkan secara simultan variabel kualitas pelayanan yang meliputi lima 
dimensi tersebut berpengaruh terhadapkepuasan nasabah, namun secara parsial 
hanya kehandalan, perhatian, dan jaminan yang berpenggaruh terhadap 
kepuasan nasabah, Dimensi jaminan merupakan faktor yang dominan di antara 
ke empat dimensi kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan nasabah 
sehingah disarankan perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dari seluruh 
dimensi sehingah akan lebih dapat membentuk persepsi positif dan lebih 
meneingkatkan tingkat kepuasan nasabah. 

 
KATA KUNCI: Kualitas Pelayanan ,Komputerisasi on line, Kepuasan Nasabah, 

Accidental Sampling, Regresi Linier berganda. 



 

TEHE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY TO CUSTOMERS 

SATISFACTION USING INLINE COMPUTERIZING SYSTEM 

(A Case at Customers of Bank BRI Unit Kepanjen 1 Kanca Martadinata 

Malang) 

By : 
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Advisor : 

Dede Sadewo Djatikusumo SE,Msi,Ak. 

 

ABSTRACK 

 

Service Quality is a successful key in global emulation like in this time, 
this mater claim service firm, especially bank so that can improve the quality of 
service for the agenda to improve satisfaction of the customer. Purposes of this 
research are : 1). Getting to know and analysis influence of variable of service 
quality with on line computerizing system which include five dimension that are 
reliability (X1), Responsiveness (X2), Tangibles (X3), Empathy (X4), 
Assurance (X5) to customers satisfaction; 2). Getting to know and analysis 
dimension of service quality which having a dominant effect to customers 
satisfaction.  

This research is research of explanatory with research method of survey 
which analysis influences of survey which analysis influence five dimension of 
service quality to customers’ satisfaction of Bank BRI Unit Kepanjen 1 Kanca 
Martadinata Malang. Data collecting techniques that used are in interview, 
observation, documentation and quiz. In taking of sample used technique of 
non-probability having the character of accidental sampling to 99 people.  

 By using double linear regression analysis research result show by 
joining variable of service quality which include five dimensions that have an 
effect to customers satisfaction but by partial only reliability, empty and 
assurance that having an effect to customers satisfaction assurance dimension is 
dominant factor among four dimensions of service quality that influence 
satisfaction of customers so need to suggest the improvement of service quality 
from all dimensions so that will be more earn to form positive perception and 
more improve the level of customers satisfaction.  
 
 
Key words : service quality, online computerizing system, customers’ 

satisfaction, accidental sampling, doubled linear regression.  
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kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga dengan 

disusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan 

pihak yang berkepentingan serta pembaca pada umumnya. 

 

 

Wassalamu ’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

 

 

Malang, Februari 2009 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 



 v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama : SHOLIHAH NINI ANIS 

Nim : 0410233144  

Agama  : Islam 

Jurusan : Akuntansi 

Fakultas : Ekonomi 

Alamat : Dusun Gunung Pandak Rt / Rw. 34/04, Desa Kademangan

  Kecamatan Pagelaran – Gondanglegi Kabupaten Malang.  

Hp : (0341) 7045574 / 081334141496. 

 

 

1989 – 1992 : TK. Al - Hidayah Gunung Pandak – Gondanglegi  

1992 – 1998 : MI. Nahdlatul Ulama Gunung Pandak – Gondanglegi  

1998 – 2001 : MTS. Miftahul Ulum Kanigoro - Gondanglegi 

2001 - 2004 : Madrasah Aliyah Khairuddin- Gondanglegi 

2004 : Terdaftar di fakultas ekonomi Universitas Brawijaya  

 

 

 

 

 

 



 vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kupersembahkan Skripsi ini  

     Untuk  Alloh SWT dan  

     Kedua Orang Tua Ku 
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   MOTTO   

 

Sesungguhnya Alloh telah menolong kamu  

( Hai para MU’minin) di medan peperangan  

 yang banyak  dan (ingatlah) peperangan  

Hunain yaitu diwaktu kamu menjadi  

congkak karena banyaknya jumlahnya 

 maka jumlah yang banyak itu tidak memberi  

manfaat kepadamu sedikitpun dan bumi 

 yang luas itu telah terasa sempit olehmu 

 kemudian kamu lari ke belakang dengan  

bercerai – berai. 

( surat   at- taubah ayat :25) 

 

Katakanlah : “ Hai hamba-hambaku  

Yang melampui batas terhadap diri mereka 

Sendiri’ janganlah kamu berputus asa dari rahmat 

Alloh. Sesungguhnya Alloh mengampuni  

Dosa-dosa semuanya dan Sesungguhnya  

Dialah Yang Maha Pengampun lagi 

 Maha Penyayang. 

(Surat Az-Zumat ayat :53) 
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UCAPAN  TERIMA  KASIH  UNTUK : 

 

Terimakasih Bapaku : berkat beliau Sholihah Bisa menjadi seperti ini 

tanpamu aku tidak akan seperti ini, perjuanganmu sungguh melelahkan, 

demi anakmu supaya bisa mencapai cita-cita yang Sholihah inginkan serta tak luput 

untuk mendoakan aku siang dan malam tidak  engkau hiraukan, setiap saat, detik, 

menit doamu selalu menyertaiku. engkau adalah orang yang paling berjasa dalam 

hidupku dari kecil engkau mendidik, mengasuh dan membesarkan aku dengan 

penuh kasih sayang dan mencari nafkah  untuk  memberikan aku kebahagian, 

pendidikan yang sesuai........ Bapak Terima Kasih atas semua perjuanganmu 

Sholihah Sayang sama Bapak. SUPADI  

 

Terimakasih Ibuku  engkau telah melahirkan aku kedunia dengan 

tanganmu engkau memberikan aku pendidikan, menjaga aku dan mengajarkan aku 

sesuatu terima kasih Ibu. Engkau selau memberikan aku 

motivasi  supaya aku bisa sukses dalam dunia pendidikan, engkau selalu 

mengajarkan aku tentang sesuatu yang baru, engkau selalu memberikan aku semangat 

dikala aku suka maupun duka terima kasih IBU engkau selalu mmemberikan 

restu, doa, semangat, dan semuanya yang tidak bisa aku ungkapkan, 

engaku tidak memghiraukan dirimu supaya anakmu bisa sukses dan berhasil Tiada 

kata yang dapat anakmu ungkapkan kecuali rasa sayang yang paling dalam 

untukmu iBU 

Sholihah  Sayang Ibu KIPTIYAH 
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SPECIAL 

 
SPESIAL Untuk  Mas Tri Junaedi Abdullah, dia adalah orang yang 

selama ini mengisi hidupku baik suka maupun duka , dia selalu memberikan aku 
semnagat untuk terus berjuang terimakasih Mas 

karena engkau KOMPREKU bisa sukses terimakasih atas 
semua saran dan kritikmu. Karenamu aku bisa semangat untuk 

menghadapi kompre dan berkat kamu rasa Percaya Diriku bisa terjaga aku gak tau 
kalau mas gak nemenin aku kompre, terima kasih ya Mas...........,,,,,,,,,,,, 

Engkau selalu setia nemenin aku tiap aku konsultasi, dia selalu setia nemenin aku 
lembur di kala aku ngerjain Skripsi dan tanpa henti selalu mendoakan aku 

Sory ya mas aku sering ngambek mas sendiri seh suka bikin aku emosi  and sory lagi 
kalau aku suka bikin kesal mas, gimana gak kesal kalau kerja’ane mas suka bikin 
aku ngambek , tapi semua itu hanya untuk aku iya kan mas............dan terima 

kasih berkat mas aku didorong untuk  punya prinsip dan harus bisa percaya kalau 
aku bisa thaks ya mas...terima kasih atas kesabaranmu dalam menghadapi aku yang 

suka nesuan, egois, menang sendiri tapi itu semua aku lakukan Cuma untuk 



 x

mencari perhatiane mas aja kok  tapi aku tetap sayang kok  terima kasih banyak ya 
mas engkau selalu memberikan aku ide dan mas sangat membantu aku dalam 

menyelesaikan skripsi ini dan engkau selalu memberikan aku dorongan supaya aku 
bisa cepat selesai . aku gak tau lagi mau bilang apa yang pasti aku ucapin  

TERIMA KASIH BANYAK YA MAS 
Engkau adalah orang yang bikin aku seperti ini  THAKS Banyak Ya.............. 

Aku Sayang Sama  Kamu MAS  
 
 

 
 
 
 
INI ADALAH MOTORKU YANG SELALU NEMENIN 
AKU KE KAMPUZ walaupun sering mogok gara-gara kena air saat 
hujan tapi dia selalu setia nemenin aku dari aku kuliah ampe aku kompre terima kasih 
ya motor bututku kamu juga berjasa kok ........................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
Solihah akan selalu merawatmu walupun Cuma motor butut tapi aku senang kok dan 
happy ke kampuz denganmu ya....................................... 
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Terima kasih Sholihah ucapkan buat masku Qosim , dia adalah orang yang paling 
aku sayangi karena dia yang berjuang untuk memberikan aku pendidikan dan dia yang 

telah memilihkan aku kampuz terimakasih mas. Engkau selalu setia mengantarkan 
adikmu yang bandel dan engkau selalu sabar dalam mengantar dan menunggu aku pada 

saat aku les di PRIMAGAMA aku tidak akan pernah lupa atas semua jasa-
jasamu aku sayang banget sama kamu. Maafkan adekmu ya karena selalu bikin 

hatimu marah dan sebel tapi aku tetap sayang sama kamu mas dan aku ucapkan terima 
kasih atas semua kasih sayang yang engkau berikan tanpamu aku tidak akan menjadi 

seperti ini aku selalu berdoa semoga engkau diberikan kebahagian dan rizki yang 
banyak. Maafkan adekmu ya karena telah menyusahkanmu, dia tidak pernah 

mengenal panas dan lelah hanya untuk mencari nafkah supaya adeknya tetap bisa 
kuliah, perjuanganmu sungguh sangat berarti buat adekmu aku gak akan pernah 

melupakan semua perjuanganmu. Maafkan aku mas dimasa kecil aku selalu bikin mas 
sebel, masa anak-anak  juga selalu bikin mas sebel , menginjak dewasa aku mulai 

berubah tapi masih saja bikin masku kesal awal kuliah sudah mulai berkurang karena 
kita jarang berjumpa tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam aku tetap sayang sama 

mas. Dia selalu mengantarkan aku kuliah, menunggu tanpa mengenal lelah dan engkau 
selalu sabar dalam menghadapi adekmu aku sayang sama kamu mas dan aku selalu 

berdoa semoga kita selalu bersama dan sampai matipun aku akan selalu sayang sama 
kamu mas tidak ada kata yang dapat aku ucapkan kecuali 

 
SHOLIHAH SAYANG SAMA KAMU MAS 

 
Sholihah ucapkan terima kasih untuk  mbahku Umi Fadilah engkau selalu 
mendoakan aku baik siang dan malam tanpa henti engkau selalu mendoakan aku terima 
kasih banyak ya mbah sholihah sayang sama mbah umi. Cucumu yang satu ini memang 
sering bikin mbah umi marah tapi aku tetap sayang sama umi terima kasih banyak 
engkau telah memberikan aku semangat untuk terus berjuang, engkau yang selalu 
mangajarkan aku untuk memaafkan seseorang dan engkau selalu setia nemeni aku pada 
saat aku lagi marah engkau selalu menenangkan aku terima kasih banyak mbah aku 
sayang sama mbah umi tidak ada kata-kata yang dapat aku ungkapkan kecuali  

Terimakasih Banyak Atas Semua Doa Dan Restumu Untuk Tetap Berkarya 
Dan BERJUANG SUPAYA BISA CEPAT SELESAI 

SHOLIHAH SAYANG SAMA MBAH UMI 
FADILLAH 
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Terimakasih untuk Alm.BHAH ZAINUDDIN karena engkau juga aku 
bisa seperti ini terima kasih atas semua doa-doamu karena  engkau aku bisa seperti ini 
aku sayang sama kakeku mbah Zainuddin  dan maafkan Sholihah karena tidak bisa 

mewujudkan harapanmu untuk ikut mengantarkan aku Wisuda sampai ajal 
menjemput mu tapi dari dalam lubuk hatiku yang paling dalam sholihah Ucapkan 
terima kasih banyak atas semua kasih sayang yang telah engkau berikan kepadaku. 

AKU SAYAMNG SAMA KAMU MBAH KAKUNG 
 

Terima kasih sholihah ucapkan untuk maba Ila karena engkau selalu sabar dalam 
menghadapi adekmu yang bandel dan suka bikin bhak  ila sebel bahkan jengkel tapi aku 
sayang sama kamu. Terima kasih banyak sudah bantu sholihah dalam menyebarkan 
kuesioner ke BRI  terima kasih sudah mau membantu dalam menyelesaikan skripsiku 
dan terimakasih sudah mau  mendoakan aku supaya aku bisa Lulus dalam kompreku 
dan terima kasih atas kesabaranmu dalam menghadapi adekmu yang menyebalkan tapi 
dalam hatiku yang paling dalam aku ucapkan terima kasih dan aku mau bilang sesuatu 
kalu SHOLIHAH  SAYANAG BANGET   SAMA  KAMU 
dan jangan lupa cepet berikan aku keponakan ya  ha ha ha ................................... 
 

Terima kasih buat kakaku MAS SAMSUL karena engkau juga telah mau 
memberikan aku saran dan engkau juga mendoakan aku supaya aku bisa cepet selesai 

dan engkau selalu mengambilkan air kelapa muda pada saat mahku kambuh terima 
kasih ya atas kasih sayang yang engkau berikan kepadaku aku akan menjadi adekmu 

yang terbaik ha ha ha ......................................... 
 

Terima kasih sholihah ucapkan untuk mbak nur fadillah  
karena engkau juga selalu menanyakan kapan aku  

cepet lulu ha ha ha terima kasih banyak ya 
 mbak nur atas semua doamu dan semangatmu  

aku sayang sama kamu mbak  
NURFADILAH 

 
 
 
 
 



 xiii

Terima kasih yo ernawati, maafkan mbakmu ya kalau sering bentak dan marah-marahin 
kamu tapi semua itu aku lakukan supaya kamu bisa menjadi anak yang pinter dan 
bikin bangga orangtuamu dan terimakasih banyak yo er karena kamu sudah mau bantu 
mbakmu dalam menyelesaikan skripsi ini tapi aku berharap semoga kamu menjadi anak 
yang pintar dan gak keluyuran teruz ya aku sayang sama kamu 
ernawati...................... 
 
Keponakanku Amanda Alias Paitu tante sayang sama kamu walupun kamu bandel 
tapi kamu pinter kok tante sayang sama kamu jangan bikin ibumu marah dan sebel 
jadilah anak yang baik tante sayang sama kamu manda.......................... 
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Terima Kasih ya bie udah bantu mbakmu 
ngasih saran, semangat dan terima kasih udah 
bantu doa supaya skripsiku bisa cepat kelar aku 
sayang sama kamu dan aku harap kamu bisa 
menjadi yang lebih baek lebih baek dari 
sebelumnya yang selalu tampil seperti cowok  
sebenarnya kamu lumayan cantik  haaaaaaaaaa 
tapi kalu gak dipelihara akan punah lo semnagat 
untuk terus berkarya seperti HOLCIM 
........ 
Aku sayang sam kamu bie kamu adeku yang 
paling aku sayang................................................................. 
 

 
 
 
Aduh aduh Bie jangan hormat teruz dong bie nanti capek lo saking semangatnya ikut 
menwa sampe dibelain opname di rumah sakit tapi aku harap kamu gak akan lupa sama 
mbakmu mu ya bie mbak COLI yang paling cuantik dan imu_t aku sayang sama 
kamu bie tapi turunin dulu dong tanganmu ntar capek lo ha ha ha 
......................................................... 
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Keluarga watu Gong 28A  cah atas  
mbak isti yang suka marah marah gak karauan dan hobinya masak sampai sampai 
barang-barang didapur kotor haha terima kasih ya mbak isti aku sayang sam kamu 
 
Mita kamu lucu yang suka bikin geger kos – kosan dan suka manggil aku mbak coli-
coli ma kasih ya atas semua kebersamaan ini sampai kapanpun aku akan selalu inget 
sama kamu mita aku doakan semoga kamu bisa cepet keluar dari UB kamu udah gak 
betah kan pengen cepet ketemu ama Dadang waw namanya seperti pemain arema ha ha . 
Tapi ada yang lucu kamu poenya banyak nama yang prtama Paramitha Prima, mita 
beckam, mita Ddadang fakultas hukum, mita-mit, mita LDG dan mita pemain sepak 
bola tapi aku lupa namanya he he......  
 
Asti ANANTA e salah Asti Widya ma kasih ya atas semua saranmu dan maksih 
aku ucapkan atas jasamu mau mengantarkan aku jika aku sedang lalapar masih inget 
kan warung kesayanganku Nenerk ha ha sory ya kalau dulu aku pernah bikin kamu 
sebel dan aku suka ngambek kamu seh suka bikin aku sebl tapi aku senang udah kenal 
ama kamu thaks ya atas persahabatan kita semoga cepat nyusul aku alias cepet kelar 
kuliahnya semangat ya asti  
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Sinta aya semangat untuk nyelesai tugas akhirmu kasih dedeknya nanti makasih ya 
kamu udah nemenin aku dikala aku gak ada temenin dikosan dan terima kasih udah 
ngitin aku untuk maem di warungnya nenek ha ha ..... 
 
riri-z ayo jangan suka sms melulu dan kalu bangun jangan suka bangkong ayo 
semangat supaya bisa cepet lulus makasih ya udah jadi adekku yang manis ha ha eleh – 
elek manis dari hongkong ha ha masih suk a nonton sepakbola yang jagonya 
PERSIK ya kan tapi thaks ya udah jadi keluargaku di kosan semangat ya ben 
cepet kelar kulnya................................ 
 
Icha yang dulu suka pulang sama kaya aku makasih ya udah jadi adeku and makasih 
udah buat aku bahagia dan betah di kosan dan gak pulang pulang melulu semangat ya 
supaya cepet kelar ya  
 
Kariz alias bhah karso ojo mulian karis senengane mulian tapi semenjak poenya cowok 
kamu jarang pulang makasih ya udah nemenin aku di saat aku kangen rumah makasih 
udah jadi sahabt and adeku semangat ya supaya biasa cepet kelar 
 
Friska yang satu ini suka tersinggungan tapi enak diajak bicara tapi kalau sudah sebel 
sama orang waduh waduh suka marah marah gak jelas alias uring-uringan ojok kul tok 
nduk kapan cari pacare tapi jangan-jangan udah dapat pacar sory ya fris aku gak 
poenya fotomu tapi aku suka poenya adek kayak kamu ha ha ............................. 
 
Nurul makasih ya udah nemenin aku selama satu tahun aku gak akan pernah lupa 
pertama kali kita ketemu di PRIMAGAMA  sampai daftar bareng ke UB 
dan sampe ngekos bareng makasih ya rul atas persahabatan kita moga kamu bisa cepet 
kelar skripsine semangat ya.............................. 
  
Bu Pah yang selama empat taon ngasih aku saran masukan walaupun sedikit cerewet 
tapi aku seneng bisa ketemu bu pah sebenarnya baek hati tapi mungkin bawaan tugas 
dan tanggung jawab kepada anak kos maka jadi agak cerewet tapi walaupun agak 
cerewet aku seneng ketemu ama bu pah makasih ya bu pah atas semua nasehat mu dan 
omelan-omelanmu sholihah sayang ama bu pah......................................... 
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Wineh akhirnya aku nyusul kalian makasih ya atas doanya and makasih tas semua 
saranmu makasih karena kamu udah jadi sahabat terbaikku kita selalu bersama kuliah 
bareng, ngerjai tugas bareng pokoknya kamu sobat terbaik ku. Win makasih ya udah 
nemenin aku disaat aku susah maupun senang dan terima kasih kamu sudah 
memberikan aku semangat kalu aku bisa. Thaks ya........ 
 
Icha thaks ya udah jadi temenku aku jadi inget dulu pertama kali kita ketumu pas 
kuliah pengantar akuntansi 1 kenangan itu tidak akan aku lupakan akhirnya aku 
sekarang nyusul kamu ....................... 
 
Yustin makasih juga aku udah sering ngerepotin kamu and makasih udah jadi temenku 
aku sekarang udah nyusul kalian semoga persahabatan kita gak akan pernah putus 
thaks ya yus udah nemenin aku mrogram mata kuliah sampe kita kuliah bareng.......... 
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Mbak mala terimakasih ya udah bantu aku bikin power pont walaupun itu gak jadi 
aku gunai tapi aku makasih udah ngajari aku banyak hal dan terima kasih atas saran-
saranmu aku sayang sama kamu mbak. 
 
Risa thaks ya kamu udah bantu aku dalam aftar kompre and thaks atas semua 
saranmu semoga persahabatan kita gak akan pernah putus selamanya amin and aku 
makasih udah mau dengerin keluh kesahku walaupun aku suka gak nepatin janji he he  
 
Bety makasih ya udah mau jadi temenku semoga pertemanan ini kita bawa sampai mati 
dan maafin aku jika aku suka bukin kamu sebel he he ayo semangat semoga skripsine 
cepet kelar amin..................................................................... 
 
Winda makasih ya udah mau jadi temenku, aku jadi inget dulu waktu mau nyari 
tempat kknp udah susah-susah e gak bisa kknp baren tapi aku seneng temenan ama 
kamu, aku doakan semoga skripsine cepet kelar semangat ya win....................... 
 
Yulifa ayo yul semangat jangan 
males meles untuk nemuin P. 
Komar aku doakan supaya 
skripsine cepet kelar thaks ya udah 
jadi temenku dan aku maksih atas 
semua bantuanmu aku gak akan 
lupa ama masa-masa kita kuliah  
 
Diah kamu kemana aja seh mulai kita 
selesai kknp kita jarang banget ketemu 
aku hubungi lewat hpmu gak diangkat 
tapi aku seneng poenya temen kaya 
kamu makasih ya udah mau jadi 
temenku  
 
Mba muji makasih udah mau ngajarin aku SPSS thaks banyak ya aku gak tau 
kalau mba muji gak bantu adeke walaupun adeke bawel, cerewet tapi aku sayang mba 
muji sory sholihah suka gak nepetin janji he he ..............................moga mba muji 
selalu sayang ama adeknya yang satu ini and makasih udah mau dengerin keluh 
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kesahku ampe nemenin aku beli bakso pengalaman itu gak akan sholihah lupain moga 
persaudaraan kita selalu terjaga dan tali silaturahmi keluarga gak akan putus. Sory 
ya mba aku suka bikin muji panik khawatir he he tapi mba muji adalah orang yang 
berjasa dalam hidupku makasih banyak ya mba muji sholihah sayang ama mba 
muji.............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
Buat Desi mmakasih ya atas tumpangannya masa – masa itu akan sholihah kenang 
and makasih udah mau nganterin aku ke PB aku harap semoga persahabatan kita 
teruz dan aku doakan moga skripsimu cepet kelar makanya jangan males untuk ketemu 
p. Gofar he he he semangat ya siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii................................ 
 
Dyta  makasih ya udah nganterin aku foto ijazah aku gak tau kalau waktu itu kamu 
gak nganterin aku and makasih udah mau jadi sahabatku makasih banyak ya dyt moga 
persabahatan kita abadi ya dyt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................................. 
 
Chuz akhirnya aku nyusul kalian makasih ya selama empat taon jadi temenku and 
makasih udah mau dengerin curhatku aku jadi inget pertama kali kita ketemu he he  
 
Buat temenku angkatan 04 dhea, windi, via, mirza, prima, nuke, burhan, ana, putri 
05, aulia 05 moga skripsine cepet kelar ya semangatttttttt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
Buat temen-temenku seangkatan 04 yang aku gak bisa sebutin satu satu baik yang reg 
A maupun Reg B baik cewek maupun cowok makasih aku senneg kenal ama kalian 
semua semoga dilain kesempatan kita bisa ketemu lagi amin................................,,,,, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN  

Pada era informasi dan globalisasi menyebabkan lingkungan bisnis 

mengalami perubahan yang sangat pesat dengan tingkat persaingan ketat. Oleh 

karena itu perusahaan-perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan 

operasionalnya secara efektif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya, 

Sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk 

membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas 

yaitu informasi yang bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan (Akurat), informasi yang relevan harus mempunyai manfaat bagi 

pemakainya dan informasi yang berkualitas harus bisa datang sesuai dengan 

kebutuhan atau tepat waktu sehingga keputusan bisnis yang tepat dapat diambil 

yang disesuaikan dengan sistem informasi yang diterapkan di masing-masing 

perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan sistem informasi merupakan hal 

yang sangat penting untuk dilakukan (Kasmir 2004:8). 

Merupakan suatu hal yang umum menggunakan informasi untuk 

melaksanakan tugas-tugas baik dalam perusahaan atau organisasi lainnya 

dimana teknologi komputer memberikan kemudahan memperoleh informasi 

yang akurat dan mutakhir dan banyak organisasi menjadi semakin sadar bahwa 

informasi adalah suatu sumber daya strategis yang penting dan komputer dapat 

mengolah sumber daya manusia menjadi lebih baik. Kemampuan pegawai yang 
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sesuai tuntutan tugas pekerjaan merupakan salah satu faktor penting untuk 

mendukung efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan. Program 

pengembangan pegawai melalui pelatihan yang sesuai dan kontinyu merupakan 

sarana untuk memutakhirkan kemampuan pegawai tersebut lebih-lebih pada 

perusahaan yang berada pada industri yang mengalami fundamental dalam 

proses bisnisnya melaui implementasi teknologi informasi dan komunikasi dan 

salah satu industri yang mengalami transformasi teknlogi informasi yaitu 

industri perbankan yaitu implementasi online system di Bank BRI Unit 

Kepanjen1 Kanca Martadinata Malang secara umum bertujuan meningkatkan 

daya saing dan kinerja perusahaan. Tekanan persaingan dan tuntutan kualitas 

layanan bagi nasabah, serta aktifitas operasi bank yang kompleks, akibat jenis 

transaksi beragam, frekuensi transaksi yang tinggi setiap hari, mendorong bank 

melakukan otomatisasi operasionalnya dengan implementasi teknologi 

informasi. Dengan implementasi teknologi informasi, bank dapat memberikan 

pelayanan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, fasilitas produk dapat 

dikembangkan lebih fariatif sesuai dengan tuntutan pasar 

(http://jurnalskripsi.wordpres.com/2007). 

Pada dekade terakhir, peningkatan kualitas akan jasa yang ditawarkan  

semakin mendapatkan banyak perhatian bagi perusahaan hal ini disebabkan 

karena kualitas jasa dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan 

kompetitif, Dengan adanya peningkatan kualitas jasa yang baik maka dapat 

menimbulkan suatu loyalitas konsumen yang berkemungkinan besar menarik 

konsumen baru. Konsumen yang telah loyal pada suatu produk jasa juga dapat 
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diartikan konsumen tersebut merasa terpuaskan kebutuhan sehingga melakukan 

pembelian lebih dari sekali. Hal tersebut sangat menguntungkan perusahaan, 

karena melalui terpuasnya kebutuhan konsumen, konsumen tidak akan melirik 

perusahaan lain dan dalam proses loyalitas tersebut, kemungkinan besar terjadi 

promosi gratis dalam bentuk word of mouth yang dilakukan oleh konsumen 

loyal kepada konsumen lainnya (http://jurnalskripsi. Wordpres.2007). 

Implementasi kualitas jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa adalah dengan memberikan kualitas pelayanan (service) 

yang terbaik bagi konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kepuasan 

konsumen. Kualitas yang  di berikan oleh perusahaan, akan menimbulkan  

persepsi konsumen terhadap kualitas yang diberikan kepadanya sering kali 

terdapat perbedaan antara harapan konsumen dengan persepsi konsumen 

terhadap kualitas yang diberikan oleh perusahaan. Untuk mengetahui apakah 

perusahaan telah memberikan kualitas jasa yang sesuai dengan harapan 

konsumen, maka perlu dilakukan evaluasi dari konsumennya.  

 Agar perusahaan dapat memberikan jasa berkualitas lebih tinggi dari 

pada pesaing secara konsisten maka kuncinya adalah dengan memenuhi atau 

melebihi harapan kualitas pelayanan terhadap nasbah. Nasabah cenderung 

setelah menerima jasa kemudian membandingkan jasa yang dialami dengan jasa 

yang diharapkan dan jika jasa yang dialami berada dibawah jasa yang 

diharapkan maka nasabah tidak berminat lagi kepada penyedia tersebut dan jika 

jasa yang diterima memenuhi atau melebihi harapan nasabah maka nasabah 

akan menggunakan penyedia jasa itu lagi.  
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Memasuki abad 21 dunia mengalami masa transformasi pada gelombang 

ketiga yaitu adanya revolusi dalam bidang teknologi informasi maka dunia 

ibarat sebuah kampung besar yang setiap saat dapat dijelajahi. Dengan adanya 

penemuan baru dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi 

khususnya teknologi satelit mampu mendorong terjadinya proses globalisasi, 

jadi dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan hal yang mempengaruhi 

kehidupan manusia dalam berbagi aktivitasnya. Sesuai dengan penelitian ini 

sistem komputerisasi on line pada bank merupakan salah satu kemajuan 

teknologi yang sangat menarik untuk diteliti karena sistem on line dalam 

beberapa saat ini menjadi pilihan bank dalam memberikan layanan kepada 

nasabahnya sehingga banyak yang mulai mengaktifkan sistem on line untuk 

mempermudah pelayanan kepada nasabahnya Hardiani (2006). 

 Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penulis tertarik untuk 

mempelajari bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah terhadap bank-bank yang menggunakan system komputerisasi on line 

dilakukan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk 

CABANG MALANG MARTADINATA UNIT KEPANJEN-1. dalam rangka 

meningkatkan kepuasan nasabah dalam bentuk suatu laporan yang berjudul “ 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

NASABAH DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI ONLINE “ 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tingkat pelayanan Bank BRI Unit Kepanjen I 

Kanca Martadinata Malang berdasarkan dimensi kemampuan dalam 

mewujudkan kehandalan, ketanggapan, bukti fisik, perhatian dan 

jaminan terhadap kepuasan nasabah.  

2. Diantara dimensi – dimensi tingkat pelayanan bank, manakah  yang 

paling dominan terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Unit Kepanjen I 

Malang. 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pelayanan Bank BRI Unit 

Kepanjen I Malang berdasarkan dimensi kemampuan dalam 

mewujudkan janji, Kehandalan, ketanggapan, bukti fisik, perhatian 

dan jaminan.  

2) Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan manakah 

yang paling dominan yang berperan terhadap kepuasan nasabah.  
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1.3.2. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya : 

1. Bagi Peneliti 

a) Manfaat bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, 

pengalaman dan penerapan ilmu yang kita dapatkan selama 

dalam bangku kuliah. 

b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjang kualitas 

pelayanan perbankkan khusunya mengenai sistem komputerisasi 

on line yang mempengaruhi kepuasan nasabah.  

2. Bagi Perusahaan 

a) Mendapatkan sumbangan pemikiran dan membantu karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersangkutan. 

b). Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam 

menentukan kriteria tenaga kerja yang di butuhkan oleh instansi 

atau perusahaan yang bersangkutan, di lihat dari segi sumber 

daya manusia yang dihasilkan Lembaga Perguruan Tinggi. 

b) Dapat memberikan masukan bagi bank tersebut atau bank-bank 

yang lain yang sudah menggunakan sistem komputerisasi on line 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah.  
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3. Akademis  

a). Sebagai bahan untuk mengevaluasi sejauh mana program atau 

kurikulum yang telah diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat 

sebagai pengguna dari lulusan. 

b). Untuk memperkenalkan instansi pendidikan Jurusan Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang kepada Badan 

Usaha yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang 

dihasilkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dilakukan 

oleh Hardiani (2006) mengemukakan bahwa dari kelima dimensi Kehandalan, 

Tanggapan, Bukti Fisik, Perhatian dan Jaminan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah akan tetapi yang paling dominant diantara kelima dimensi tersebut yaitu 

bukti fisik karena mempunyai nilai beta paling besar 0,385 sehingga dapat 

disimpulkan dari kelima dimensi yang diteliti X3 mempunyai pengarug paling 

utama dalam kepuasan nasabah dengan t hitung 5.500 dan beta 0,385 dan variabel 

ini merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah hal ini disebabkan karena produk-produk BCA harus bisa 

menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan pangsa pasar agar bisa bersaing 

dengan perusahaan lain. Disamping itu kemutakhiran peralatan dan teknologi 

kondisi online sytem, kondisi sumber daya manusia dan keselarasan fasilitas fisik 

yang diberikan oleh pemberi jasa harus bisa bekerja dengan baik selain itu kondisi 

sarana pendukung seperti mesin ATM yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk 

segala macam kebutuhan dan transaksi yang diperlukan dalam mempermudah 

melakukan transaksi.  
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Kemudian penelitian selanjutnya tentang pengaruh kinerja karyawan 

terhadap penerimaan pelayanan (2008) mengemukakan bahwa kinerja karyawan 

rawat inap, kinerja karyawan rawat jalan, kinerja karyawan rawat inap terhadap 

word of mounth recommendation, kinerja karyawan rawat jalan word of mounth 

recommendation, pelayanan yang dirasakan terhadap word of mounth 

recommendation berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan hal ini disebabkan 

karena kinerja karyawan rawat inap memiliki pengaruh langsung dengan kepuasan 

pelayanan yang dirasakan disamping itu kenaikan kinerja karyawan rawat inap 

akan menaikkan kepuasan pelayanan dan sebaliknya jika mengalami penurunan 

kinerja karyawan maka kepuasan pelanggan akan menurun, kinerja karyawan rawat 

jalan memiliki pengaruh langsung dengan kepuasan pelayanan pelanggan dimana 

jika pelayanan yang diberikan oleh karyawan memenuhi harapan pelanggan maka 

akan mengakibatkan kualitas pelayanan yang diberikan sudah bisa memenuhi 

harapan pelanggan disamping itu pelanggan akan merasa puas jika harapannya 

sudah terpenuhi, kinerja karyawan rawat jalan memiliki pengaruh langsung 

terhadap word of mounth recommendation tanpa melalui variabel perantara dimana 

jika karyawan dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan bisa maksimal 

dan konsisten secara tidak langsung pelanggan akan merasa loyal dan akan terjadi 

promosi secara word of mounth, kemudian kinerja karyawan rawat inap memiliki 

pengaruh tidak langsung dengan word of mounth recommendation dengan variabel 

perantara terhadap kepusan nasabah.  
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2.2. PENGERTIAN DAN FUNGSI BANK 

2.2.1. PENGERTIAN BANK 

Pengertian bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahannya 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian pengertian bank 

menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Triandaru&Budisantoso 

(2006:152) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya adalah : 

1) Menghimpun Dana (Funding) 

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank 

sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat dan tujuan 

utama masyarakat menyimpan uang yaitu untuk keamanan uangnya. Kemudian 

untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil 

simpanannya sedangkan tujuan lainnya untuk memudahkan melakukan 

transaksi pembayaran 

2) Menyalurka Dana (Lending) 

Meyalurkan dana ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman 

(kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi 
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masyarakat yang membutuhkannya dan pinjaman atau kredit yang diberikan 

dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah.  

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (Transfer), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (Clearing), 

penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (Inkaso). Jasa-jasa 

bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana.  

Ada beberapa pengertian perbankkan menurut undang – undang No. 10 

Tahun 1998 dalam Kasmir (2004) tentang perbankkan di Indonesia adalah : 

a. Perbankkan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

usahanya. 

b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

c. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
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d. Bank pekreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Sedangkan definisi lain menyatakan pengertian bank adalah suatu badan 

yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan 

permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 

dalam Triandaru&Budisantoso (2006:152) Tentang Pokok-Pokok Perbankkan 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.  

Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang 

kekayaanya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta 

bermotifkan profit dan juga sosial jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.  

2.2.2. FUNGSI BANK  

 Fungsi pokok perbankan apabila dilihat dari sudut pandang peranan 

ekonominya meliputi empat faktor yaitu : 

a. Fungsi Tabungan ( Saving Function) 

Yaitu simpanan dalam bentuk tabungan (saving account), deposito berjangka 

(demand deposit), dan giro (current account) serta mengkonversikannya 

menjadi rekening koran yang fleksibel untuk dapat dipergunakan oleh 

masyarakat.  
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b. Fungsi Pinjaman ( Lending Function) 

Yaitu memberikan pinjaman atau melaksanakan kriteria investasi lain di sektor-

sektor yang menghasilkan Rate of Return yang mencukupi dari pada Cost of 

Fund sumber dana perbankan. 

c. Fungsi Pembayaran ( Payment Function ) 

Yaitu melaksanakan transaksi pembayaran melalui perintah pembayaran 

(standing instruction) atau bukti-bukti lainnya. 

d. Fungsi Uang ( Money Function ) 

Yaitu menciptakan uang (Money Maker) melalui pemberian kredit yang 

dimanifestasikan dengan penciptaan uang giral.  

2.3. JASA  

2.3.1. PENGERTIAN JASA 

 Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual, jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

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

sampai jasa sebagai suatu produk dan sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran 

jasa yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa menurut (Nasution; 

2002:5).   

 Menurut Kotler (2002 :476) jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud 
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dan tidak menyebabkan kepemilikan apapun, proses produksinya mungkin juga 

tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.  

 Jasa juga didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan merupakan barang yang 

tidak berwujud (Intangible) serta tidak berakibat pada kepemilikan akan sesuatu. 

Definisi jasa yaitu setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak yang lain dan merupakan barang tidak berwujud (intangible) serta 

tidak berakibat pada kepemilikan sesuatu menurut (Tjiptono; 2000:17). 

 Dari penelitian sebelumnya Hardiani, dapat disimpulkan pengertian jasa 

merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bersifat abstrak dan tidak dapat 

dinilai melalui aspek fisik, jasa hanya dapat dirasakan oleh pemakainya pada saat 

jasa itu digunakan. 

2.3.2. KARAKTERISTIK JASA  

Yazid (2001:24) mengemukakan bahwa jasa memiliki empat karakteristik yaitu ; 

1) Intangibility (tidak berwujud) yaitu jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa atau 

didengar sebelum dibeli dan konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat dari 

sifat intangibility yaitu : 

a) Jasa tidak bisa dilihat, dirasakan, dicicipi atau disentuh seperti yang dapat 

kita rasakan dari suatu barang 

b) Karena itu jasa tidak dapat disimpan  
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c) Jasa juga tidak dapat dipatenkan secara sah sehingga suatu konsep jasa akan 

mudah sekali ditiru oleh pesaing.  

2) Inseparability (tidak dapat dipisah-pisah ) yaitu jasa umumnya dihasilkan dan 

dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam 

proses tersebut. 

3) keanekaragaman jasa bersifat sangat beranekaragam karena merupakan banyak 

bentuk variasi, kualitas dan jenis dan dalam hal ini penyedia jasa dapat 

menggunakan tiga pendekatan dalam pengendalian kualitasnya yaitu : 

a) melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik 

b) melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa  

c) memantau kepuasan pelanggan  
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Dibawah ini perbedaan karakteristik barang dan jasa yaitu : 

Tabel 2.1.Karakteristik Barang dan Jasa 

Barang Jasa Implikasi 

Tangibel  Intagibel  1) Jasa tidak bisa disimpan 

2) Jasa tidak dapat dipatenkan 

3) Jasa tidak dapat didisplay 

4) Penetapan harga jasa sulit dilakukan  

Standarisasi Heterogen 1) Penyampaian jasa dan kepuasan  

konsumen bergantung kepada tindakan 

konsumen 

2) Kualitas jasa bergantung kepada sejumlah 

faktor yang tidak bisa dikontrol. 

3) Tidak ada pengetahuan yang pasti bahwa 

jasa telah disampaikan sesuai dengan apa 

yang direncanakan dan dipromosikan.   

Produk dan 

konsumsi 

terpisah 

Produksi dan 

konsumsi 

simultan 

1) Konsumen berpartisipasi didalam dan 

mempengaruhi interaksi. 

2) Konsumen saling mempengaruhi  

3) Produksi masal sulit dilakukan  

Tidak mudah 

musnah 

Mudah musnah  1) Dalam jasa sulit dilakukan sinkronisasi 

penawaran dan permintaan 

2) Jasa tidak bisa dikembalikan atau dijual 

kembali 

Sumber : Yazid (2001:27) 
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4) Pershability (lenyap) jasa tidak mungkin dapat disimpan sebagai persediaan.  

Maksudnya tidak tahan lama yaitu jasa tidak dapat disimpan untuk persediaan 

seperti halnya produk fisik, jasa akan mempunyai nilai disaat pembeli jasa 

membutuhkan pelayanan.  

Melihat adanya beberapa karakteristik dari jasa seperti diuraikan diatas 

maka perusahaan jasa perlu menggunakan strategi sebagai berikut yaitu : 

1) Strategi Untuk Mengatasi Masalah Ketidakwujudan Jasa 

a. Menggunakan sumberdaya personal yang lebih banyak dan lebih 

diutamakan daripada sumberdaya lainnya (ramah, professional,rapi). 

b. Menekankan pada alat bantu penjualan jasa yang nampak seperti interior 

dan ekterior, peralatan kantor, komputer, mesin-mesin yang mutakhir, 

brosur, logo perusahaan.  

c. Memberikan insentif kepada setiap pelanggan yang dapat menarik 

pelanggan baru misalnya berupa diskon dan voucher.  

d. Penetapan harga yang bersaing 

2) Strategi Untuk Mengatasi Masalah “Tidak Terpisahkan” 

a. Melakukan seleksi dan pelatihan secara cermat terhadap public contant 

personnal yait setiap karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah 

atau khalayak.  

b. Mengelola konsumen atau nasabah 
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c. Mengupayakan agar pelanggan mudah menjangkau lokasi jasa yang 

ditawarkan  

3) Strategi Mengatasi Masalah “Tidak Tahan Lama” 

a. Mengembangkan jasa dengan pelayanan komplementer misalnya tabungan 

yang disertai dengan mesin kas otomatis (ATM) 

b. Meningkatkan permintaan pada saat sepi misalnya dengan menurunkan 

harga atau mengurangi permintaan pada periode permintaan puncak 

(menaikan harga). 

c. Menyimpan permintaan dengan sitem reservasi dan janji seperti yang sering 

dilakukan oleh perusahaan maskapai penerbangan, hotel, pengacara, dokter 

dan konsultan.  

d. Menggunakan karyawan paruh waktu pada periode sibuk (karyawan 

magang) agar dapat melayani permintaan pelanggan.  

4) Strategi Mengatasi Masalah Dimana Terdapat Keanekaragaman Jasa Yaitu : 

a. Mengindustrialisasikan jasa dengan cara menambah dan memanfaatkan 

peralatan mutakhir dan melakukan standarisasi produksi, contohnya pizza 

Hut, fried chicken yang telah membuat produk secara standar baik 

produksinya maupun proses produksinya.  

b. Melakukan Service Costumization yaitu perusahaan melakukan interaksi 

dengan pelanggan sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat 

dipenuhi secara lebih memuaskan.  
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2.3.3.KLASIFIKASI JASA 

Banyak pakar yang melakukan klasifikasi jasa dibawah ini klasifikasi jasa 

dapat dilakukan berdasarkan tujuh kriteria (Nasution ;2002:13) yaitu: 

Tabel 2.2. Klasifikasi Jasa  

BASIS  KLASIFIKASI  CONTOH  

1. Segmen Pasar  

 

a. Konsumen Akhir  

b. Konsumen Organisasional 

a. Salon 

Kecantikan 

b. Konsultasi 

Manajemen  

2. Tingkat Keberwujudan  a. Rented-Good Service 

b. Owned-Good Service  

c. Non-Goods Service  

a. Penyewaan 

Mobil 

b. Reparasi Jam 

Tangan  

c. Pemandu Wisata 

3. Keterampilan Penyedia 

Jasa  

a. Professional Service 

b. Nonprofessional Service 

a. Dokter 

b. Supir Taksi  

4. Tujuan Organisasi Jasa a. Profit Service 

b. Nonprofit Service  

a. Bank 

b. Yayasan Sosial  

5. Regulasi  a. Regulated Service 

b. Nonregulated Service 

a. Angkutan Umum 

b. Catering  

6. Tingkat Intensitas 

Karyawan  

a. Equipment-Based Service 

b. People-Based Service  

a. ATM 

b. Pelatihan Sepak 

Bola  

7. Tingkat Kontak Penyedia  a. High-Service a. Universitas 

8. Jasa Dan Pelanggan  a. Low-Contact Service  a. Bioskop  

Sumber : Nasution (2002:13) 
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2.3.4. FAKTOR KUNCI SUKSES JASA  

Faktor kunci jasa ada lima menurut ( Nasution ;2002:19 ) yaitu:  

1) Memperbaharui jasa yang ditawarkan  

Memperbaharui jasa dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : 

a. Service Economic 

Untuk berbisnis didunia jasa biasanya memerlukan prasarana 

(Infrastructure) biaya tetap yang substansial dimana pendapatan sangat 

sensitif terhadap kegunaan contohnya tingkat kunjungan ke rumah makan 

yang siap saji ditentukan oleh kecepatan pelayanan dan keterediaan 

produk.  

b. Consumer Need 

Jasa yang ditawarkan harus mengikuti kemauan pasar yang dikaitkan 

dengan nilai yang benar-benar diinginkan konsumen dan kegunaannya, 

serta responsif terhadap masalah-masalah yang terjadi.  

c. Service Extension 

Bila pada produk barang terdapat perubahan pasar maka itu dianggap 

sebagai ancaman bagi biaya produksi ataupun pabrik, jika jasa terdapat 

perubahan pasar maka itu dianggap sebagai sumber kesempatan untuk 

melakukan inovasi dan peningkatan jasa.  
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2) Melokalisasi sistem Point Of Service  

Dalam mengalokasikan Sistym of Service ada istilah Availability Is Crucial 

maksudnya yaitu penggunaan jasa menjadi suatu hal yang penting karena jasa 

itu tidak bisa disimpan sehingga penggunaannya sebaiknya sesegera mungkin 

pada saat sedang dibutukan.  

3) Menyelenggarakan kontak pelayanan sebagai hambatan larinya konsumen 

(Leveraging The Service Contract) 

Maksudnya adalah produsen jasa berusaha untuk menarik dan 

mempertahankan pelanggan dengan sistim kontrak atau memberi 

keanggotaannya dengan memberi anggota (member) berbagai fasilitas 

kemudahan tertentu.  

4) Menggunakan kekuatan informasi  

Seperti yang diketahui bahwa bisnis jasa merupakan bisnis yang sangat 

sensitif terhadap kemajuan informasi dan teknologi karena dalam operasi 

bisnis jasa data-data mengenai konsumen, transaksi dan karyawan-karyawan 

adalah alat yang esensial karena semuanya itu dapat membedakan jasa 

tersebut dengan pesaing dan juga dapat meningkatkan kualitas jasa dan 

pelayanan itu sendiri.  

5) Menentukan nilai strategi jasa pada konsumen  

Nilai stretegi adalah sebuah fungsi dari desain bisnis dan penilaian terhadap 

metodologi sehingga menerangkan isu-isu tersebut diatas misalnya : 
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a. Seberapa besar ukuran pertumbuhan dari subsegmen dari usaha jasa 

b. Bagaimana tingkatan persaingannya 

c. Apakah bisnis sudah dapat menunjukan kekuatannya dalam perbaikan 

kualitas jasa  

2.3.5.  PERANAN JASA DALAM PEREKONOMIAN 

Dari sudut pandang makro studi perekonomian bisa dibagi kedalam tiga 

sektor yang berbeda dimana sektor jasa memberikan kontribusi yang semakin 

signifikan di berbagai negara maupun industri Yazid (2001:10), semakin 

pentingnya peran sektor jasa dalam suatu perekonomian dapat dilihat dari beberapa 

hal berikut yaitu : 

a. Kesempatan kerja yang diciptakan 

b. Semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja wanita yang terserap dalam sektor 

ini. 

c. Semakin meningkatnya peran tenaga kerja jasa dalam pemrosesan informasi 

dan dalam industri-industri yang berteknologi tinggi.  

d. Semakin meningkatnya perdagangan internasional antara dua negara atau lebih.   

2.4. KUALITAS PELAYANAN  

2.4.1. PENGERTIAN KUALITAS  

 Kotler (2002) menyatakan kualitas adalah keseluruhan ciri dari suatu 

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Konsep kualitas sering dianggap sebagai 
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ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan 

kualitas kesesuaian. Pada kenyataannya aspek ini bukanlah satu-satunya aspek 

kualitas, dalam perspektif TQM (Total Quality Manajement) kualitas dipandang 

secara lebih luas dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan melainkan 

juga meliputi proses lingkungan dan manusia (Tjiptono; 2002:51).  

 Menurut Hunt (1993:32) Kualitas Produk adalah kecocokan penggunaan 

produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, 

kecocokan penggunaan itu didasarkan atas lima ciri utama yaitu : 

a. Teknologi yaitu kekuatan atau daya tahan  

b. Psikologi yaitu citra rasa atau status  

c. Waktu yaitu kehandalan 

d. Kontraktual yaitu adanya jaminan 

e. Etika yaitu sopan santun, ramah dan jujur.  

 Sedangkan pengertian Kualitas Jasa yaitu berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Lovelovk dalam Jtiptono (1998:60) 

kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan dimana kualitas jasa 

terdiri dari tiga komponen yaitu : 
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1) Tehnical Quality 

Yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output (keluaran) jasa yang 

diterima pelanggan, menurut parasuraman dalam Jtiptono (1992:60) Tehnical 

Quality dapat diperinci lagi menjadi : 

a. Search Quality 

Yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum membeli seperti 

harga.  

b. Experience Quality  

Yaitu kualitas yang hanya bisa dievalusi pelanggan setelah membeli atau 

mengkonsumsi jasa contohnya ketepatan waktu, kecepatan pelayanan.  

c. Credence Quality  

Yaitu sukar dievaluasi pelanggan meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa 

seperti kualitas operasi jantung.  

2) Functional Quality 

Yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian suatu jasa.  

3) Corporate Image  

Yaitu profit, reputasi, citra umum dan daya tarik khusus suatu perusahaan.  

2.4.2. PERSPEKTIF KUALITAS  

 Setelah diketahui definisi kualitas, maka harus memahami bagaimana 

perspektif kualitas yaitu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan kualitas 

suatu produk maka menurut Garvin (1995) dalam Purnama (2006:11) 



 25

mendefinisikan adanya lima alternatif perspektif kualitas yang bisa digunakan 

yaitu: 

1) Transcendental approach 

Menurut pendekatan ini kualitas dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit 

dioperasionalkan, sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam seni musik, 

drama, seni tari dan seni rupa. Selain itu perususahaan dapat mempromosikan 

produknya dengan pernyataan-pernyataan seperti tempat berbelanja yang 

menyenangkan (supermarket), elegan (mobil), kecantikan wajah (kosmetik), 

kelembutan dan kehalusan (sabun mandi) dan lain-lain.  

2) Produk-based approach 

Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang 

dapat dikualifikasikan dan dapat diukur.  

3) User-based approach 

Pendekatan ini didasarkan atas pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang 

yang memandangnya sehingga produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi.  

4) Manufacturing-based approach  

Pendekatan ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktek-

praktek perekayasaan dan pemanufakturan serta mendefinisikan kualitas 

sebagai hal yang sama dengan persyaratannya.  
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5) Value-based approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga, kualitas dalam 

arti ini bersifat relatif sehingga produk yang berkualitas tinggi belum tentu 

produk yang bernilai akan tetapi yang paling bernilai adalah barang atau jasa 

yang paling tepat dibeli.  

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang 

ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perushaan memaksimalkan pengalaman 

pelanggan yang kurang menyenangkan. Kualitas juga dapat berpengaruh terhadap 

kinerja suatu perusahaan atau organisasi terutama yang bergerak dibidang jasa 

berikut ini terdapat manfaat kualitas menurut (Tjiptono ;2002:55) yaitu : 

yang superior yaitu : 

1) Loyalitas pelanggan yang lebih besar  

2) Pangsa pasar yang lebih besar 

3) Harga saham yang lebih tinggi 

4) Harga jual yang lebih tinggi 

5) Produktivitas yang lebih besar  
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2.4.3. PRINSIP KUALITAS JASA  

Dibawah ini ada enam prinsip yang bermanfaat dalam membentuk dan 

mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan perbaikan kualitas 

secara kontinu dengan didukung oleh pemasok, karyawan dan pelanggan dimana 

prinsip tersebut menururut Nasution (2002:60) di bawah ini ada enam yaitu : 

a. Kepemimpinan  

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak. 

b. Pendidikan  

Seluruh personil dari manajer puncak sampai karyawan operasional harus 

memperoleh pendidikan mengenai kualitas.  

c. Perencanaan 

Proses perencanaan strategic harus mencangkup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan dalam mencapai visinya.  

d. Review  

Proses ini merupakan alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah 

perilaku organisasional   

e. Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dipengaruhi oleh proses komunikasi dalam 

perusahaan 

f. Penghargaan dan pengakuan 
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Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam 

implementasi strategi kualitas dimana setiap karyawan yang berprestasi perlu 

diberi penghargaan untuk memotifasi supaya berkarya lebih baik lagi.  

2.4.4. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KUALITAS JASA YANG BURUK 

 Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas suatu jasa menjadi buruk 

Tjiptono (2001:85) yang meliputi hal berikut yaitu : 

1) Produksi dan konsumsi secara simultan  

Salah satu karakteristik jasa yaitu jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat 

yang bersamaan ini berarti dalam memberikan jasa dibutuhkan kehadiran dan 

partisipasi pelanggan.  

2) Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan karyawan yang intensif dalam penyampaian jasa dapat 

menimbulkan masalah pada kualitas yaitu tingkat variabilitas yang tinggi dan 

hal-hal yang dapat mempengaruhinya adalah upah yang rendah, pelatihan yang 

kurang memadai.  

3) Dukungan pada pelanggan internal kurang memadai  

Karyawan yang front-line merupakan ujung tombak dari sistem penyampaian 

jasa supaya mereka dapat memberikan jasa yang efektif diperlukan dukungan 

dari fungsi-fungsi utama manajemen.  

4) Kesenjangan komunikasi  
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Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi merupakan faktor yang sangat 

esensial dalam kontak dengan pelanggan dan bila terjadi kesenjangan 

komunikasi maka akan timbul penilaian atas persepsi negatif pada kualitas jasa 

dibawah ini kesenjangan komunikasi yang biasa terjadi yaitu : 

a. Perusahaan memberikan janji yang berlebihan 

b. Perusahaan tidak bisa selalu memberikan informasi yang baru kepada 

pelanggan 

c. Pesan komunikasi perusahaan tidak dipahami pelanggan  

5) Melayani semua pelanggan dengan cara yang sama  

Pelanggan adalah manusia yang bersifat unik karena mereka memiliki perasaan 

dan emosi, dalam interaksi dengan pemberi jasa tidak semua pelanggan 

menerima pelayanan yang seragam.  

2.4.5. STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS JASA  

 Meningkatkan kualitas jasa tidaklah mudah karena banyak faktor yang perlu 

dipertimbangkan dan upaya tersebut berdampak luas yaitu terhadap budaya 

organisasi secara keseluruhan diantara faktor-faktor yang perlu mendapatkan 

perhatian adalah : 

a) Mengelola harapan pelanggan 

Tidak jarang suatu perusahaan melebih-lebihkan pesan komunikasinya kepada 

pelanggan agar mereka terpikat hal seperti ini menjadi boomerang. 

b) Mengelola bukti kualitas jasa  
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Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan 

selama dan sesudah jasa yang diberikan karena jasa merupakan kinerja tidak 

dapat di lihat atau dipegang maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta 

yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas.   

c) Mendidik konsumen 

Membantu konsumen dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang 

sangat positif dalam meyampaikan kualitas jasa, pelanggan yang lebih terdidik 

akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Upaya mendidik konsumen 

dapat dilakukan dalam bentuk berikut yaitu : 

a. Mendidik pelanggan untuk melakukan sendiri jasa atau pelayanan tertentu 

misalnya mengisi formulir pendaftaran. 

b. Membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan suatu jasa  

c. Mendidik pelanggan cara menggunakan suatu jasa 

d) Mengembangkan budaya kualitas  

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi penyempurnaan kualitas secara kontinu, ada 

beberapa faktor yang dapat memperlancar dan sekaligus juga dapat 

memperhambat pengembangan jasa yang berkualitas yaitu : 

a. Karyawan misalnya seleksi, pelatihan 

b. Pengukuran yaitu evaluasi kinerja, pemantauan keluhan dan kepuasan 

pelanggan 
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c. Pendukung sistem yaitu yaitu faktor tehnis, komputer 

d. Komunikasi internal terdiri dari prosedur dan kebijaksanaan  

2.4.6. DIMENSI KUALITAS  

Menentukan kualitas produk harus dibedakan antara produk manufaktur 

atau barang (goods) dengan pruduk layanan (service) karena keduanya memiliki 

banyak perbedaan. Menyediakan produk layanan (jasa) berbeda dengan 

menghasilkan produk manufaktur dalam beberapa cara, perbedaan tersebut 

memiliki implikasi penting dalam manajemen kualitas. Kualitas layanan 

merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan (persepsi) konsumen 

dengan kualitas layananyang diharapkan konsumen (pelanggan), jika kualitas 

layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan maka 

layanan dikatakan berkualitas dan memuaskan Purnama (2006:19). Menurut 

Parasuraman (1985) dalam Purnama (2006:20) kualitasn layanan jasa dapat dilihat 

dari 10 dimensi yaitu : 

1. Communication, prnggunaan bahasa komunikasi yang bisa dipahami konsumen  

2. Credibility, kepercayaan konsumen terdapat penyedia layanan  

3.  Security, keamanan konsumen, bebas, resiko, bahaya, dan keragu-raguan  

4. Knowing the customer,pemahaman penyedia layanan terdapat kebutuhan dan 

harapan konsumen 

5. Tangible, dalam memberi layanan harus ada standar pengukurannya  
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6. Relibility, konsistensi penyediaan layanan dan kemampuan penyedia layanan 

dalam memenuhi janji 

7. Responsiveness, kemauan dan kesediaan penyediaan layanan dalam memberi 

layanan 

8. Competence, kemampuan tau keahlian penyediaan layanan dalam memberikan 

layanan 

9. Acces, kemampuan pendekatan dan kemudahan penyediaan layanan untuk bisa 

dihubungi oleh konsumena 

10. Courtesy, kesopanan, rasa hormat, perhatian dan keadilan penyediaan layanan 

ketika berhubungan dengan konsumen  

 Diantara sepuluh dimensi kualitas layanan diatas menurut Parasuraman,et al 

(1988) dalam Purnama (2006:22)  bahwa dari kesepuluh dimensi kualitas layanan 

dapat dirangkum menjadi lima dimensi agar lebih efisien untuk mengukur kualitas 

pelayanan yang digunakan dalam dunia perbankan diantara kelima dimensi tersebut 

dapat dilihat dibawah ini yaitu : 

1. Reliability (Kehandalan) yaitu kemampuan penyedia layanan memberikan 

layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan 

2. Responsiveness (Tanggapan)  yaitu para pekerja memiliki kemauan dan 

bersedia membantu pelanggan dan memberi layanan dengan cepat dan tanggap 
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3. Tangibles (Bukti Fisik) yaitu bukti fisik dan menjadi bukti awal yang bisa 

ditunjukkan oleh organisasi penyedia layanan yang ditunjukkna oleh tampilan 

gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan dan penampilan karyawan.  

4. Empaty (Perhatian) yaitu para karyawan mampu menjalin komunikasi 

interpersonal dan memahami pelanggan  

5. Assurance (Jaminan) yaitu pengetahuan dan kecakapan para pekerja yang 

memberikan jaminan bahwa mereka bisa memberikan layanan dengan baik    

2.5. PENGERTIAN PELAYANAN 

Pelayanan nasabah (Customer Service) berlaku selama masa kerja kita dari 

pekerjaan yang pertama sampai yang terakhir maka pelayanan pelanggan (nasabah) 

yaitu merupakan fasilitas yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam 

jual beli barang dan jasa untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan. Hampir 

setiap perusahaan mempekerjakan petugas pelayanan pelanggan dan kebutuhan 

akan tenaga ahli dalam memberikan pelayanan yang bermutu apalagi perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa seperti perbankan dalam hal ini perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa sangat membutuhkan tenaga ahli seperti customer service 

untuk memberikan arahan kepada para nasabah yang membutuhkan bimbingan 

dalam menyalurkan dananya supaya tidak disalahgunakan dan sebagai tempai 

untuk memilih produk-produk yang ada diperbankan tersebut.  
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Menurut Abdurahman (1983) dalam Sumarmi(2002) Pelayanan merupakan 

suatu pekerjaan atau prestasi yang dikorbankan atau dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain atau untuk memenuhi permintaan yang ada.  

Nilai pelayanan menurut Sumarni (2002) adalah sebuah pemberian terhadap 

nasabah karena adanya timbal balik terhadap penanaman modalnya mengingat jasa 

bank sangat besar karena sudah menjaga dan menggunakan dana dari nasabah 

dengan baik dan pemberian pelayanan itu dalam bentuk sistem online, tabungan 

dengan ATM yang merupakan contoh upaya bank dalm memberikan layanan yang 

cepat dan akurat.  

Setiap bank selalu ingin dianggap yang terbaik dimata nasabahnya, nasabah 

pada intinya ingin diberikan pelayanan yang terbaik berikut ini beberapa ciri 

pelayanan yang baik yang harus diikuti yaitu : 

1). Tersedia sarana dan prasarana yang baik  

Nasabah ingin dilayani secara prima dimana untuk melayani nasabah salah satu 

hal yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki 

bank, meja dan kursi harus nyaman untuk diduduki, udara dalam ruangan juga 

harus tenang tidak berisik dan sejuk, kelengkapan dan kenyamanan sarana dan 

prasarana ii akan mengakibatkan nasabah betah untuk berurusan dengan bank.   

2). Tersedia karyawan yang baik 

Kenyamanan nasabah juga sangat tergantung dari petugas customer service 

yang melayaninya dimana petugas customer service harus ramah, sopan dan 
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menarik. Petugas customer service harus dapat memikat dan mengambil 

nasabah sehingga nasabah semakin tertarik.  

3). Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai 

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan petugas customer service harus mampu 

melayani dari awal sampai tuntas atau selesai, nasabah akan merasa puas jika 

nasabah bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkannya.  

4). Mampu melayani secara cepat dan tepat 

Dalam melayani nasabah diharapkan petugas customer service harus 

melakukannya sesuai prosedur layanan yang diberikan dalam arti pelayanan 

yang diberikan harus sesuai dengan keinginan nasabah.  

2.5.1. KARAKTERISTIK PELAYANAN 

 Pelayanan yang diberikan kepada nasabah mempunyai bentuk yang spesifik 

tidak seperti produk dan barang yang berbentuk fisik tetapi pelayanan yang 

diberikan oleh bank biasanya dalam bentuk perbuatan, menurut Sumarni (1997:19) 

bahwa pelayanan memiliki sifat sebagai berikut yaitu : 

1). Intangibel  

Bahwa pelayanan yang tidak dapat diraba dan diketahui wujudnya tetapi dapat 

dirasakan, oleh karena itu pelayanan tidak dapat diproduksi persis sama antara 

yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing akan tergantung pada kualitas 

petugas saat melakukannya hal tersebut dapat dijadikan ukuran bagi 

nasabahnya dan bank untuk menentukan tingkat kepuasanya. 
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2). Heterogen 

Cara pelayanan akan sangat berfariasi antara bank yang satu dengan bank yang 

lainnya meskipun jenisnya sama, demikian pula dengan nasabah mereka 

memiliki persepsi yang berbeda terhadap pelayanan meskipun pelayanan yang 

diterima sama.  

3). Produk dan konsumsi menjadi satu  

Pemberian pelayanan akan selalu dibarengi dengan interaksi antara penerima 

dengan pemberu pelayanan.  

2.5.2. SYARAT-SYARAT POKOK PELAYANAN 

Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pelayanan yang 

diberikan bank maka perlu didukung oleh pegawai yang terampil dan dengan 

adanya kerjasama antara pegawai. Oleh sebab itu di bawah ini ada beberapa 

persyaratan pokok untuk memenuhi pelayanan bank antara lain : 

a. Tingkah Laku Yang Sopan 

Dengan sopan santun orang merasa dihormati dan dihargai sebagai layaknya 

dalam hubungan komunikasi dan itu sudah merupakan suatu keputusan 

tersendiri bagi yang bersangkutan. Seorang tamu akan merasa puas apabila 

ditegur terlebih dahulu oleh petugas yang menanyakan kepentingan tau 

keperluan kemudian diberi petunjuk yang harus dilakukan.  

 

 



 37

b. Cara Penyampaian 

 Cara penyampaian surat atau dokumen penting bagi para nasabah merupakan 

rangkaian penting dalam pemberian pelayanan, sebab dengan tepat waktu 

penyampaian nasabah tidak akan merasa tidak diperhatikan oleh petugas 

pelayanan. 

c. Keramah Tamahan  

Perwujudan dari keramah tamahan adalah terlihat dari pelayanan yang 

diberikan secara lisan baik berhadapan langsung maupun melalui hubungan 

telepon, adapun perwujudan keramah tamahan adalah sebagai berikut : 

 a. cara berbicara wajar, dalam pengertian cukup jelas dan tidak menimbulkan 

keraguan.  

 b. disampaikan dengan hati yang tulus dan terbuka 

 c. gaya bahasa yang sopan dan benar  

2.5.3. BENTUK PELAYANAN 

Menurut Moenir  dalam Hardiani (2006) ada tiga macam bentuk pelayanan yaitu : 

1). Pelayanan Lisan 

Dimana petugas memberikan penjelasan atau ketrangan kepada siapa saja yang 

memerlukan, adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar layanan lisan 

berhasil sesuai dengan harapan yang diinginkan maka yang harus dilakukan 

yaitu : 
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a. memahami benar masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya  

b. mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan nasbah dengan singkat 

dan cukup jelas sehingga dapat memuaskan nasabah atau siapa saja yang 

memperoleh penjelasan tentang sesuatu tersebut.  

c. Bertingkah laku sopan  

Mungkin dalam keadaan sepi tidak menggunakan kesempatan untuk 

ngobrol, makan atau bercanda karena dalam hal ini akan menimbulkan 

kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.  

 2). Pelayanan Melalui Tulisan 

Pelayanan ini berupa petunjuk informasi dan sejenisnya yang ditunjukan pada 

orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan 

instansi atau layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan laporan, keluhan, 

penyerahan dan pemberitahuan.  

3). Pelayanan Dalam Perbuatan 

Pelayanan ini berupa perbuatan atau hasil perbuatan penjelasan dan 

kesanggupan secara lisan bukan merupakan tujuan utama bagi orang yang 

berkepentingan tetapi juga faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut 

yang sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan yang 

dilakukan.  
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2.6. KEPUASAN PELANGGAN  

2.6.1. PENGERTIAN PELANGGAN  

Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk 

memenuhi suatu standar kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruh pada 

performansi kita dan perusahaan L.L.Bean Freeport, Maine (1997:33) dalam 

Nasution (2002:102) memberikan beberapa definisi tentang pelanggan yaitu : 

a) Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita tetapi kita yang 

tergantung kepadanya 

b) Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginan yang ingin 

dicapai 

c) Tidak ada seorangpun yang pernah menang beradu argumentasi dengan 

pelanggan 

d) Pelanggan adalah orang yang teramat penting  

2.6.2. PENGERTIAN KEPUASAN  

 Pengertian kepuasan pelanggan menurut Tjiptono (2000:89) yaitu 

tanggapan emosional terhadap suatu barang dengan anggapan bahwa barang 

tersebut bisa memenuhi hasrat dari dalam dirinya  artinya konsumen merasa yakin 

bahwa pilihannya sudah tepat dan akan membawa dampak yang positif dan juga bis 

memberikan kepuasan terhadap dirinya dengan cara membeli suatu produk dari 

perusahaan tersebut.  
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 Konsumen hanya ingin memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dan bisa 

mendapatkan kenyamanan dalam memilih dari sekian banyak produk yang terdapat 

dalam salah satu perbankkan misalnya saja suatu produk kecantikan, seorang 

nasabah ingin tampil cantik maka harus melalui beberapa tahap yang pertama harus 

perawatan seluruh tubuh dan lain sebagainya, dimana tahap-tahap tersebut 

berkaitan dengan keinginannya agar tampil lebih menawan dari sebelumnya begitu 

juga dengan kepuasan pelanggan dimana dalam melayanai dan memberikan 

kenyamanan dalam melakukan penanaman uang dalam suatu bank oleh sebab itu 

jika pelanggan sudah merasa nyaman tidak menutup kemungkinan pelanggan akan 

mencoba menarik pelanggan yang lain untuk ikut bergabung menjalin suatu 

kerjasama yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.   

2.6.3. PRINSIP DASAR KEPUASAN PELANGGAN 

 Banyakkan  pakar memberikan definisi mengenai kepuasan pelanggan 

menurut Kotler (1994) kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan 

pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi 

suatu produk (barang atau jasa), secara konseptual kepuasan pelanggan dapat 

digambarkan seperti gambar dibawah ini yaitu : 
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GAMBAR 2.1. 

KONSEP KEPUASAN PELANGGAN 

 

 

 

 

Sumber : Jtiptono (1995:28) dalam Nasution (2002:104) 

2.6.4. STRATEGI KEPUASAN PELANGGAN  

Pada dasarnya strategi kepuasan pelanggan menyebabkan pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan 

suatu perusahaan. Menurut Mudie dan Cottam dalam Tjiptono (2000:161) 

menyatakan ada beberapa strategi kepuasan pelanggan yaitu : 

 

 

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan  

Produk 

Tujuan perusahaan  

Nilai produk bagi 
pelanggan 

Kebutuhan dan keinginan 
pelanggan 

Harapan pelanggan terhadap 
produk 
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1) Strategi pemasaran berupa relationship marketing 

Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses penjualan selesai, dengan kata 

lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus. 

2) Strategi superior customer service 

Merupakan strategi di mana perusahaan berorientasi untuk menawarkan 

pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing, perusahaan yang menggunakan 

strategi ini akan memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang 

lebih baik.  

Strategi penangan keluhan yang efisien Penanganan keluhan memberikan 

peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi 

pelanggan produk perusahaan yang puas. 

3) Strategi peningkatan kinerja perusahaan  

Melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 

berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut 

komunikasi dan public relation kepada pihak manajemen dan karyawan. 

2.6.5. CARA MENGUKUR KEPUASAN PELANGGAN  

 Menurut Kotler (1994:120) ada beberapa metode yang dapat digunakan 

oleh penyedia jasa untuk mengukur seberapa besar kepuasan pelanggan yang 

perusahaan ciptakan yaitu : 
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a) Sistem keluhan dan usulan 

Menggunakan media formulir atau kuesioner dalam penyampaian keluhan atau 

usulan, sistim ini juga memberi gagasan baru untuk peningkatan produk atau 

layanan.  

b) Survei kepuasan pelanggan 

Penyedia jasa dapat melakukan survei rutin untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan kelebihan metode ini adalah perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan dapat mengetahui 

penilaian pelanggan terhadap produk yang ditawarkan.  

c) Analis pelanggan yang hilang  

Menghubungi pelanggan yang yang berhenti mengkonsumsi produk penyedia 

jasa atau beralih ke produk penyedia jasa lainnya, penyedia jasa bukan hanya 

melakukan wawancara dengan pelanggan yang beralih tetapi juga harus 

memonitor tingkat kehilangan pelanggan.  

2.7. CUTOMER SERVICE 

2.7.1. PENGERTIAN CUSTOMER SERVICE  

 Adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan untuk memberikan 

kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. 

Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang 

dihadapi dan seorang customer service harus pandai dalam mencari jalan keluar 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabahnnya.  
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 Menurut Kasmir (2004:202) Customer Service yaitu setiap kepuasan 

nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

nasabah. Customer service memegang peranan yang sangat penting dalam dunia 

perbankan dimana tugas utama seorang customer service memberikan pelayanan 

dan membina hubungan dengan masyarakat. Customer service bank dalam 

melayani para nasabah selalu berusaha menarik dengan cara merayu para calon 

nasabah menjadi nasabah bank yang bersangkutan dengan berbagai cara, customer 

service juga harus dapat menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah bank 

oleh karena itu tugas customer service merupakan tulang punggung kegiatan 

operasional dalam dunia perbankan.  

 Ada juga pengertian yang lain tentang customer service yaitu karyawan bank 

yang berada garis depan dan berfungsi sebagai sumber informasi bagi nasabah 

dalam menikmati produk dan jasa–jasa pelayanan yang dimiliki suatu bank. 

Peranan customer service sangat dominan bagi perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa seperti perbankan karena merupakan ujung tombak bagi bagian marketing. 

Selain bertugas menyampaikan informasi seputar jasa-jasa perbankkan mereka 

dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dan harus bias menyakinkan 

kepada nasabah terhadapa informasi yang diberikan. 
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2.7.2. SYRAT-SYARAT CUSTOMER SERVICE 

 Kualifikasi customer service yang baik adalah yang memenuhi kriteria–

kriterian berikut antara lain : 

1. Mempunyai pemahaman yang baik dan luas terhadap jenis-jenis dan bentuk-

bentuk produk serta pelayanan jasa bank. 

2. Mempunyai kemampuan komunikasi dan menguasai tehnik berkomunikasi 

yang baik. 

3. Mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan dengan komunikasi yang 

baik 

4. Memiliki kemampuan mengelola waktu.  

5. Mempunyai kemampuan negosiasi dan daya evaluasi yang tinggi 

2.7.3. TUGAS DAN FUNGSI CUSTOMER SERVICE  

  Sebagai customer service tentu tentu telah ditetapkan fungsi dan tugas yang 

harus diembannya fungsi dan tugas ini harus dilaksanakan sebaik mungkin dalam 

arti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kemudian customer service harus 

bertanggung jawab dari awal sampai selesainya suatu pelayanan nasabah. Menurut 

Kasmir (2004:203) fungsi customer service yaitu : 

1. Sebagai Recepsionis 

Artinya customer service berfungsi sebagai penerima tamu yang datang ke bank 

dalam hal menerima tamu customer service harus bersikap dengan ramah 

tamah, sopan dan menyenangka. 
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2. Sebagai Deskman  

Artinya seorang customer service berfungsi sebagai orang yang melayani 

berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah.  

3. Sebagai Salesman 

Maksudnya customer sevice berfungsi sebagai orang yang menjual produk 

perbankan sekaligus sebagai pelaksana cross selling.  

  Tugas utama customer service adalah memberikan pelayanan dan membina 

hubungan baik dengan masyarakat sehingga harus ditekuni dengan penuh 

kemampuan, kecekatan dan keabaran. Seorang customer service juga harus 

bertanggung jawab dari awal sampai selesainya suatu pelayanan.  

Customer service dapat juga berfungsi sebagi : 

a. Penerima Nasabah  

Dalam hal ini customer service melayani pertanyaan yang diajukan nasabah dan 

memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin dengan ramah, 

sopan, menarik dan menyenangkan, harus selalu memberikan perhatian, bicara 

dengan suara lembut dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.  

b. Customer Relation Office 

Yaitu customer service adalah orang yang dapat membina hubungan baik 

dengan seluruh nasabahnya sehingga merasa senang, puas dan makin percaya. 

Customer service harus menyiapkan brosur dan formulir–formulir untuk 

pembukaan rekening baru dan ikut membantu untuk mengisi formulir tersebut. 
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c. Komunikator  

Dengan cara memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada 

nasabahnya dan juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan atau 

tempat konsultasi.  

2.7.4. INTERNET  

2.7.4.1.  Pengertian Internet  

 Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang 

mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara 

lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi 

dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet secara cepat 

menjadi infrastruktur pilihan untuk perdagangan elektronik karena ia mampu 

memberikan teknologi yang universal standar dan mudah digunakan dan diadaptasi 

oleh semua organisasi. Definisi Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis 

komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di 

mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan 

satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol 

TCP/IP dan fungsi internet sebagai media komunikasi dan informasi modern. 

2.7.4.2.  Manfaat Internet  

 Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang 

mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di 

internet:  
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1) Informasi untuk mengetahui sejarah PT BRI dalam rangka perbandingan untuk 

memilih suatu lembaga keuangan.  

2) Mengurangi bianya pengiriman dan penyimpanan informasi informasi 

menganai produk dan jasa.  

3) Informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja misalnya : Perdagangan 

disini merupakan perdagangan lewat media virtual dimana antara pembeli dan 

penjual tidak berhadapan langsung tetapi konfirmasi lewat media yang disebut 

dengan media internet sedangkan berita bisnis merupakan berita dimana 

didalam dunia dimana suatu perusahaan ingin mempromosikan suatu produk 

terbaru maka bisa dimemanfaatkan media internet untuk menjangkau semua 

lapisan daerah bahkan semua negara yang ada dan juga untuk mengetahui suku 

bunga yang berlaku dalam suatu perbankan misalnya bunga untuk tabungan 

britama atau tabungan simpedes.  

 Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal 

batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya 

dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang 

sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap 

anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi 

atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional 
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Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat 

informasi dunia. 

2.7.5. E-COMMERCE 

2.7.5.1.  Pengertian E-Commerce 

Ecommerce merupakan proses pembelian dan penjualan barang-barang 

secara elektronik melalui transaksi bisnis terkomputerisasi menggunakan internet 

atau teknologi jaringan digital lainnya termasuk didalamnya adalah pemasaran, 

dukungan pelanggan, pengiriman dan pembayaran. E-commerce memungkinkan 

berbagai interaksi antara perusahaan dengan perusahaan lain dimana perusahaan 

membuat web site adalah untuk memperoleh konsumen baru. 

Tabel 2.3. Kelebihan dan kekurangan e-commerce yang dinyatakan 

dalam berbagai literatur 

Keuntungan  Kekurangan  

1. Pembelian lebih cepat  

2. Banyak pilihan produk 

3. Informasi manajemen atau komunikasi 

lebih baik 

4. Pengurangan biaya promosi  

5. Semua perusahaan mampu bersaing 

pada level yang sama  

1. Isu keamanan 

2. Pembeli tidak semuanya memiliki 

teknologi yang sama 

3. Meningkatnya persaingan untuk 

pemasok  

4. Penyimpanan informasi oleh 

pemasok bisa mudah diserang 

hecker 

5. Konsumen yang loyal perlu 

dibentuk  

Sumber : Gaertner dan Smith (2001) dalam Halim (1997:23) 
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Ada tiga jenis utama E-Commerce Laudon (2004:163) adalah : 

1) B2B (Business-to-Business) 

Mencangkup penjualan barang-barang dan jasa antar bisnis contohnya : 

perusahaan menjual produk ke perusahaan lain , web site yang menjual alat-alat 

potong, roda gerindo.  

2) B2C (Business-to-Consumer) 

Mencangkup produk-produk retail dan jasa untuk para konsumen individu 

contohnya : Barners&Nable-com yang menjual buku, perangkat lunak dan 

musik kepada konsumen individu.  

3) C2C (Consumer-to-consumer-e-commerce) 

Mencangkup konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumeen 

misalnya : jasa lelang yang memungkinkan orang-orang menjual barang-

barangnya kepada konsumen yang lain.  

Ecommerce, atau Electronic Commerce merupakan salah satu teknologi 

yang berkembang pesat dalam dunia virtual. Penggunaann sistem E-Comm, begitu 

biasanya Ecommerce disingkat, sebenarnya dapat menguntungkan banyak pihak, 

baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual (retailer). Di Indonesia, 

sistem Ecomm ini kurang populer, karena banyak pengguna internet yang masih 

menyangsikan keamanan sistem ini, dan kurangnya pengetahuan mereka mengenai 

apa itu E-Comm yang sebenarnya.  
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2.7.5.2. Keamanan E-Commerce  

Dalam prakteknya, berbelanja di web memerlukan koneksi ke internet dan 

browser yang mendukung transaksi elektronik yang aman, seperti Microsoft 

Internet Explorer dan Netscape Navigator. Microsoft dan Netscape, bekerja sama 

dengan perusahaan kartu kredit Visa dan MasterCard, serta perusahaan-perusahaan 

internet security seperti VeriSign, telah membuat standar khusus yang membuat 

transaksi melalui web menjadi sangat aman. Bahkan, Visa dan MasterCard 

menyediakan jaminan keamanan 100% kepada pengguna credit cardnya yang 

menggunakan e-com.  

2.8. SISTEM KOMPUTER DAN SISTEM ON LINE  

2.8.1. PENGERTIAN SISTEM 

Sistem merupakan satu kesatuan kelompok yang saling berinteraksi dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuannya Sutabri (2005:3) mengemukakan bahwa 

sistem merupakan kesatuan dari dua komponen atau lebih yang saling berhubungan 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dimanfaatkan oleh organisasi 

untuk mencapai tujuan.  

2.8.2. SISTEM KOMPUTER  

Sistem komputer adalah perangkat fisik yang mengambil data sebagai input, 

mentransfromasikan data tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan dan 

menghasilkan output informasi yang sudah diproses menurut Laudon (2004:101). 

Sistem komputerisasi itu bermakna sebagai penggunaan komputer sebagai alat 
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bantu dalam kegiatan pengolahan data, untuk menggantikan prosedur pengolahan 

data yang selama ini dilakukan secara manual yang meliputi kegiatan pengumpulan 

data, melakukan pengelompokan, pengurutan, penghitungan, yang pada akhirnya 

menyusunnya dalam sejumlah bentuk laporan, untuk berbagai keperluan yang ada 

di dalam perusahaan yang bersangkutan. Sistem komputerisasi merupakan suatu 

kegiatan pengelolaan data dalam rangka memperoleh data atau informasi penting 

bagi manajemen agar yang bersangkutan mampu mengendalikan perusahaan yang 

menjadi tanggung jawabnya yang lebih baik Jatikusumo (2007:22) 

Teknologi informasi terdiri dari dua bagian utama yaitu teknologi komputer 

dan perlengkapan komputer yang berfungsi untuk menerima data, menyimpan data, 

dan memanipulasi data menjadi informasi, serta mencetak atau membuat dan 

mengkomunikasikan informasi tersebut. Sistem informasi yang menggunakan 

teknologi dengan cara dan alat manual dan mekanik disebut sistem informasi 

manual, sedangkan sistem informasi yang didominasi oleh alat elektronik disebut 

sistem informasi elektronik. Sistem informasi elektronik yang menggunakan 

komputer disebut sistem informasi berbasis komputer.  

Dalam menggunakan sistem komputer secara on line bisa secara cepat 

dilakukan pemrosesan input edit data, perbaikan kesalahan dan pengumpulan 

catatan transaksi, pada pendekatan input data dengan on line menawarkan 

ketepatan waktu, fleksibel dan simpel dan transaksi secara umum dimasukan ke 

sistem komputer bila terjadi kesalahan secara cepat dibetulkan dengan entry 
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sehinggan tidak memerlukan penundaan yang lama untuk melakukan transaksi 

selanjutnya contohnya ATM.   

Karakteristik on line computer system sesuai dengan supplement ISA No. 

401 tahun 2000 dari international auditing practice statement yaitu : 

1) Karakteristik sistem komputer on-line terkait dengan entry data secara on line.  

2) Ketika data dimasukan secara on line mereka biasanya melakukan pengecekan 

validasi secara langsung. 

3) Pemakaian yang melakukan akses secara on line pada sistem memungkinkan 

mereka melakukan berbagai fungsi misalnya memasukan transaksi dan 

membaca, menghapus program. 

2.8.3. SISTEM ONLINE  

  Sistem on line merupakan akses langsung ke dalam komputer atau metode 

pengumpulan dan pengolahan data dimana transaksi dimasukan secara langsung ke 

dalam sistem komputer dan dengan segera diproses oleh komputer. Kemudian data 

dimasukan ke dalam komputer dan data tersebut diolah untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan selain itu juga melalui pemrosesan on line (on line procesing) 

pengguna memasukan transaksi melalui sebuah perangkat.  

 Sistem Immediate Processing (SIP) atau disebut juga dengan Interactive 

processing system atau sistem pengolahan data interaktif karena data on line 

umumnya menciptakan interaksi langsung antara manusia dengan sistem komputer. 
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Manusia yang melakukan interaksi biasanya adalah karyawan atau manajemen 

perusahan yang beroperasi dengan menggunakan sistem komputer.  

 Pengolahan data secara on line bisa dilakukan setempat, dalam arti operator 

yang mengolah data dan CPU berada dalam lokasi geografis sehingga tidak perlu 

ada sistem komunikasi antara keduanya. Namun sistem tersebut dapat diterapkan 

dengan berjarak artinya operator dan CPU tidak berada dalam suatu lokasi 

geografis sehingga antara keduanya diperlukan sistem komunikasi.  

Tekanan persaingan dan tuntutan kualitas layananan bagi nasabah serta 

aktivitas operasi bank yang komplek, akibat jenis transaksi beragam, frekuensi 

transaksi yang tinggi setiap hari mendorong bank melakukan otomatisasi 

operasionalnya dengan implementasi teknologi informasi. Dengan implementasi 

teknologi informasi bank dapat memberikan pelayanan secara lebih cepat dan 

akurat selain itu fasilitas produk dapat dikembangkan lebih variatif sesuai dengan 

tuntutan pasar. PT BRI merupakan satu bank yang tengah mengalami transformasi 

dalam implementasi teknologi informasi. Sistem informasi teknologi dan 

komunikasi yaitu online sistem sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi 

untuk meningkatkan daya saingnya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

nasabah online system di PT BRI. 

Secara keseluruhan otomatisasi dengan online systim memfaslitasi aktifitas-aktifitas 

PT BRI yaitu : 
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1) Fungsi Operasi  

Yaitu memfasilitasi bank dalam bertransaksi dengan nasabah yang meliputi 

simpanan, Western Union dan layanan jasa-jasa lainnya demikian pula 

transaksi jasa-jasa pembayaran atau setoran seperti pembayaran angsuran 

kredit, pembayaran telepon yang juga difasilitasi dengan komputer. 

2) Fungsi Akuntansi 

Yaitu memfasilitasi pencatatan dan pelaporan serta transaksi dari pencatatan 

sampai pelaporan sepenuhnya dapat difasilitasi oleh teknologi komputer 

termasuk pembuatan laporan siap cetak. 

3) Fungsi Komunikasi.  

Yaitu memfasilitasi komunikasi antar unit kerja dalam cabang yang sama, 

cabang pembantu maupun antar cabang dengan kantor pusat dan jaringan 

komunikasi yang banyak digunakan termasuk PT BRI adalah internet.  

 Berdasarkan uraian sistem komputer dan sistem online diatas dapat 

disimpulkan bahwa sistem komputerisasi online adalah sebuah sistem dimana data-

data dan kegiatan transaksi yang terjadi dihubungkn dengan seperangkat komputer 

yang memproses dan merekam hal-hal tersebut setiap saat, Dengan minimnya 

intervansi manual oleh manusia dan setiap file dapat ditransfer dari bank ke dalam 

komputer sehingga selalu menunjukkan status yang mutakhir. 
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2.9. KERANGKA PIKIR PENELITIAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

2.9.1. Pengaruh Dimensi Kehandalan Terhadap Kepuasan Nasabah  

Menurut Abdurahman (1983) dalam Sumarmi (2002) Pelayanan merupakan 

suatu pekerjaan atau prestasi yang dikorbankan atau dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain atau untuk memenuhi permintaan yang ada. Disamping itu 

jika pelayanan yang diberikan kepada nasabah bisa konsisten dan dapat diandalkan 

secara tidak langsung nasabah akan merasa loyal terhadap perusahaan tersebut 

karena jika perusahaan sudah mempunyai nasabah yang loyal tidak menuntut 

kemungkinan harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan menjamin 

pelayanan yang diberikan tidak akan merugikan nasabah selain itu pihak bank 

harus bisa menyediakan informasi yang akurat jika sewaktu-waktu nasabah 

meminta bahkan pihak bank harus bisa menjamin kalau pelayanan yang diberikan 

oleh customer service memuaskan nasabah. Pelayanan yang terbaik akan selalu 

dikenang dalam benak nasabah karena nasabah akan membandingkan antara 

pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang diharapkan jika nasabah sudah 

bisa mendapatkan apa yang diinginkan maka akan terwujud kualitas yang baik 

disamping itu pemberi jasa harus bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

nasabah, harus bisa konsisten terhadap janji yang diberikan kepada nasabah dan 

bisa memberikan layanan yang sesuai jika sewaktu-waktu terjadi antrian nasabah 

hal itu membuat nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.   
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Menurut Parasuraman, et al (1988) dalam Purnama (2006:22) menyatakan 

bahwa dimensi kehandalan mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan 

nasabah dimana dengan kehandalan nasabah merasa terpenuhinya pelayanan yang 

diberikan oleh bank sehingga kualitas dapat terwujud dan dapat diandalkan.  

H1 : Dimensi keandalan sistem online berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah 

2.9.2. Pengaruh Dimensi Tanggapan terhadap kepuasan nasabah  

Menurut Abdurahman (1983) dalam Sumarmi (2002) Pelayanan merupakan 

suatu pekerjaan atau prestasi yang dikorbankan atau dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain atau untuk memenuhi permintaan yang ada, dimana 

pelayanan yang berkualitas harus bisa mengutamakan pelanggan terlebih dahulu 

dibandingkan kepentingan yang lain. Dunia bisnis saat ini sedang dihadapkan pada 

persaingan global dengan salah satu ciri yang menonjol yaitu dengan 

berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat hal ini menjadikan siapa 

saja pelaku bisnis dapat mengakses informasi tanpa membatasi ruang dan waktu 

apalagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa seperti perbankan sangat 

dibutuhkan adanya perkembangan teknologi informasi yang cepat dan bisa 

menunjang transaksi yang ada. Pembemberi jasa juga harus bisa melayanai nasabah 

dan memberi layanan dengan cepat dan tanggap sesuai dengan prosedur yang ada 

untuk menjamin terlaksananya pelayanan yang bermutu selain itu pemberi jasa juga 

harus bisa membantu nasabah dalam segala hal dan pemberi jasa juga harus 
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mempunyai banyak waktu untuk melayani nasabah jangan sampai pemberi jasa 

merasa sibuk sehingga tidak ada waktu untuk melayani nasabah karena jika 

karyawan tidak tanggap terhadap nasabah maka pelayanan yang diberikan bisa saja 

dianggap tidak berkualitas dan dampaknya pada psikologis perusahaan yang tidak 

dapat memberikan kepuasan nasabah secara kontinu. 

Menurut Parasuraman, et al (1988) dalam Purnama (2006:22) menyatakan 

bahwa dimensi tanggapan mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan 

nasabah dimana dengan pelayanan yang konsisten nasabah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh bank. 

H2 : Dimensi tanggapan sistem online berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah 

2.9.3. Pengaruh Dimensi Bukti Fisik terhadap kepuasan nasabah  

Menurut Abdurahman (1983) dalam Sumarmi (2002) Pelayanan merupakan 

suatu pekerjaan atau prestasi yang dikorbankan atau dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain atau untuk memenuhi permintaan yang ada. Pemberi jasa 

harus bisa memberikan inovasi yang baru supaya nasabah merasa yakin 

bahwasanya instansi yang dipilihnya benar-benar sudah memenuhi standat 

internasional seperti penyediaan peralatan yang mutakhir, mesin ATM yang 

mutakhir, menyediakan transaksi yang beragam jenisnya misalnya tabungan haji, 

memberikan poster atau pernyataan yang menarik dalam arti menjawab pertanyaan 

yang diajukan nasabah dan pemberi jasa harus bisa menjelaskan dan memberikan 
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saran yang terbaik agar nasabah merasa apa yang belum diketahui menjadi lebih 

jelas dengan adanya pemberitauan terlebih dulu nasabah tidak akan merasa 

kebingungan dalam melakukan transaksi apalagi transaksi dengan teknologi online 

system yang semakin beragam tidak menuntut kemungkinan nasabah harus 

diberikan pengarahan oleh pemberi jasa supaya nasabah dianggap orang yang 

penting dan tidak menganggap kalau nasabah yang membutuhkan akan tetapi 

sebaliknya pemberi jasalah yang membutuhkan nasabah agar terlaksannya kegiatan 

transaksi setiap hari. Disamping itu tidak semua nasabah mempunyai pengetahuan 

yang berkualitas ada juga nasabah yang masih awam dengan online system hal itu 

jangan dianggap sebagai suatu kendala tetapi anggaplah sebagai suatu motifasi 

untuk mencapai tujuan yang kompetitif yaitu memuaskan nasabah.  

Menurut Parasuraman, et al (1988) dalam Purnama (2006:22) menyatakan 

bahwa dimensi bukti fisik mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan 

nasabah dimana dengan pelayanan yang konsisten nasabah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh bank. 

H3 : Dimensi tanggapan sistem online berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah 

2.9.4. Pengaruh Dimensi Perhatian terhadap kepuasan nasabah  

Menurut Abdurahman (1983) dalam Sumarmi (2002) Pelayanan merupakan 

suatu pekerjaan atau prestasi yang dikorbankan atau dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain atau untuk memenuhi permintaan yang ada, pemberi jasa 
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harus bisa mengoptimalkan pelayanan nasabah karena jika nasabah tidak bisa 

merasakan pelayanan yang berkualitas maka nasabah akan berpindah untuk 

mencari pemberi jasa yang lebih berkualitas hal itu dapat mengakibatkan buruknya 

pemberi jasa untuk menghambat agar tidak terjadi pemberian jasa yang buruk dapat 

dilakukan dengan pemberian pelayanan yang bisa dirasakan oleh nasabah misalnya 

pemberian pelayanan yang berkualitas dengan sistem komputerisasi online dimana 

dengan menggunakan sistem komputerisai online dapat membantu karyawan dalam 

pemberian pelayanan yang lebih cepat dan akurat disamping itu dengan adanya 

sistem online dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah jika nasabah 

tidak dapat melakukan transaksi sesuai dengan jam kerja bank sehingga nasabah 

akan merasa harapannya sudah terpenuhi dan jika harapan nasabah sudah dapat 

dipenuhi maka kan terbentuk kualitas yang baik. Pemberi jasa harus bisa 

memberikan pelayanan yang berkualitas jika disuatu ketika terjadi klaim yang 

dilakukan nasabah terhadap pegawai bank karena pegawai bank tidak memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan sistem komputerisasi online maka pihak bank harus 

bisa mengganti atas kerugian yang dialami oleh nasabah hal itu sebagai bukti 

bahwasannya bank dapat menjaga kualitas agar bisa mewujudkan kepuasan 

nasabah.  

Menurut Parasuraman, et al (1988) dalam Purnama (2006:22) menyatakan 

bahwa dimensi perhatian mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan 
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nasabah dimana dengan pelayanan yang konsisten nasabah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh bank. 

H4 : Dimensi perhatian sistem online berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah 

2.9.5. Pengaruh Dimensi Jaminan terhadap kepuasan nasabah  

Menurut Abdurahman (1983) dalam Sumarmi (2002) Pelayanan merupakan 

suatu pekerjaan atau prestasi yang dikorbankan atau dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain atau untuk memenuhi permintaan yang ada, pemberi jasa 

harus bisa bekerja secara profesional karena dengan adanya sistem komputerisasi 

online dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehingga bisa 

memberikan pelayanan yang cepat disamping itu diperlukan pemahaman yang 

mendalam dalam penerapan sistem komputerisasi online sehingga bisa memberikan 

penjelasan yang mendetail jika nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan 

transaksi secara komputerisasi online. Pegawai bank harus mempunyai wawasan 

dan pengetahuan yang luas agar bisa memberikan keyakinan kepada nasabah dalam 

invovasi teknologi komputerisasi online hal itu dapat mengakibatkan nasabah akan 

merasa nyaman dan senang melakukan transaksi secara komputerisasi online selain 

itu bank juga harus bisa menjaga kerahasaiaan identitas nasabah dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan nasabah untuk menghindari kecurangan dan juga bank 

harus bisa menjamin jika nasabah melakukan transaksi dengan menggunakan 

sistem komputerisasi online dan pihak bank harus bisa menyediakan fitur-fitur 
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yang diperlukan nasabah agar nasabah merasa mudah dalam melakukan transaksi 

dengan sistem komputerisasi online tanpa harus melakukan antrian terlebih dahulu 

di bank. 

Menurut Parasuraman, et al (1988) dalam Purnama (2006:22) menyatakan 

bahwa dimensi Jaminan mempunyai hubungan signifikan dengan kepuasan 

nasabah dimana dengan pelayanan yang konsisten nasabah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh bank. 

H5 : Dimensi jaminan sistem online berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah 

2.9.6. Pengaruh Dimensi Pelayanan Sistem Online terhadap kepuasan 

nasabah  

Menurut Abdurahman (1983) dalam Sumarmi (2002) Pelayanan merupakan 

suatu pekerjaan atau prestasi yang dikorbankan atau dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain atau untuk memenuhi permintaan yang ada nasabah akan 

merasa puas jika bank bisa memberikan berbagai macam transaksi yang beragam 

sehingga bisa menjadikan bank sebagai bahan untuk mengukur tingkat kepuasan 

nasabah. Dengan adanya sisitem online bisa menjadikan bank lebih unggul sesuai 

dengan standat yang diterapkan dalam undang-undang perbankan sehingga bisa 

terpenuhinya semua kebutuhan atas berbagai macam transaksi berkat kecanggihan 

sistem komputerisasi online  yang diterapkan dalam dunia perbankan selain itu 

bank dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan juga dapat memudahkan 
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dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. pemberi jasa juga harus 

mempertimbangkankan baik buruknya pengadopsian teknologi informasi berbasis 

sistem komputerisasi online karena tidak semua nasabah bisa mengerti  dan faham 

dalam melakukan transaksi dengan sistem komputerisasi online dan itu menjadi 

tugas karyawan dalam memberikan pengarahan dan penjelasan yang mendetail agar 

nasabah bisa menggunakan sistem komputerisasi online dengan baik hal ini dapat 

menjadikan bank sebagai bahan acuan dalam menilai kualitas pelayanan dengan 

teknologi yang modern berbasis online system. 

Dengan persaingan yang semakin pesat dalam hal bisnis jasa maka 

kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dimana tingkat kepentingan harapan 

pelanggan dan tingkat pelaksanaan kinerja yang dilakukan perusahaan harus sesuai. 

Perusahaan harus memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh para 

pelanggan agar mereka bisa puas terhadap pelayanan yang diberikan dimana 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa harus bisa memberikan pelayanan yang 

terbaik disamping itu, dengan adanya online system diharapkan bisa memberikan 

kualitas yang terbaik agar pelanggan merasa puas terhadap pelayanan Bank BRI 

Unit Kepanjen1 Kanca Martadinata Malang. Parasuraman (1988) dalam Purnama 

(2006:86) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dibentuk oleh lima dimensi yaitu 

Kehandalan, Tanggapan, Bukti Fisik, Perhatian dan Jaminan. Berdasarkan latar 

belakang dan teori yang dapat mendukung tujuan penelitian ini maka disajikan 

kerangka pikir penelitian yaitu : 
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2.9.7. Kerangka Pikir  

 

Gambar 2.2.  Kerangka Pikir 

 

 

 

   

 

 

 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan mengenai alur 

berpikir dalam menganalisa, dalam kegiatan operasional Bank BRI Unit Kepanjen1 

Kualitas Pelayanan  

Dimensi Kualitas Pelayanan 

1. Kehandalan (X1) 

2. Tanggapan   (X2) 

3. Bukti Fisik   (X3) 

4. Perhatian      (X4) 

5. Jaminan        (X5) 

Kepuasan Nasabah (Y) 

PT BANK BRI 

Sistem Komputerisasi Online 
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yang telah menggunakan sistem komputerisasi secara online, pelayanan dijadikan 

sebagai salah satu bagian dari kegiatan pemasaran yang terintegrasi. Dalam 

penelitian ini kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan digolongkan 

menjadi beberapa dimensi yaitu : kehandalan, tanggapan, bukti fisik, perhatian dan 

jaminan. Kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut dianggap mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan nasabah ataukepuasan nasabah dalam sebuah 

perusahaan jasa fokus dari kegiatan pemasaran adalah memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan harapan pelanggan (nasabah) sehingga pelanggan mencapai 

kepuasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Menurut kamus Webster’s New International dalam Supardi (2000) 

“Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam usaha untuk 

mencari fakta- fakta dan prinsip-prinsip.  

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian penjelasan atau explanatory research, dimana penelitian ini tentang 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui pengujian hipotesis 

Singarimbun dan Effendi dalam Arif (2007).   

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode penelitian survey, menurut Singarimbun dan Efendi dalam Arif (1995:3) 

penelitin survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi 

dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.  

  

3.2. POPULASI DAN SAMPEL  

3.2.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2003:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : obyek, atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan sedangkan menurut Supardi (2005) Populasi adalah suatu kesatuan 
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individu atau subyek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu 

yang akan diamati atau diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Perseo) Tbk Unit Kepanjen-1 Kanca Martadinata Malang, yang 

beralamat di jalan Ahmad bersifat on line dalam melakukan pelayanan kepada 

nasabahnya.  

Populasi penelitian ini adalah nasabah Bank BRI Unit Kepanjen-1 

Kanca Martadinata Malang yang berperan sebagai pengguna produk dan 

layanan perbankan dalam periode penelitian. Dasar penentuan nama tempat 

penelitian adalah bahwa Bank BRI sudah menggunakan fasilitas on line 

mempunyai banyak kantor unit dan pada setiap unit sudah menggunakan 

fasilitas on line seperti ATM, yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabah 

dan bank tersebut sehat dan memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat 

khusunya dibidang kredit khususnya di profinsi jawa timur dengan tujuan 

memberantas kemiskinan dengan cara pemberian kredit kepada kalangan ke 

bawah, menengah serta ke atas karaena tujuan BRI untuk menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat khusunya kalangan yang membutuhkan.  

3.2.2.  Sampel  

Menurut Hasan (2007:84) sampel adalah bagian populasi yang diambil 

melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sedangkan Sampel menurut 

Supardi (2005) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil sebagian 

anggota populasi untuk mewakili seluruh anggota populasi.  
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Untuk menentukan ukuran sampel peneliti menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut : 

2)(1 eN
Nn

+
=

 

Dimana : 

n =   ukuran sampel  

N =  ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (10 %)  

Jadi jumlah sampel yang diambil adalah sebesar : 
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Nilai n sebesar 99,42 dibulatkan ke bawah menjadi 99 orang  

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data 

yaitu meliuti :  

1) Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan yang 

menunjang dalam penelitian.  
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2) Kuesioner  

Yaitu pengumpulan data yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis dan 

terstruktur (daftar) yang diberikan kepada responden dengan maksud untuk 

mendapatkan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian, responden 

dalam penelitian ini adalah nasabah Bank BRI Unit Kepanjen-1.  

3) Observasi  

Teknik ini digunakan untuk melihat dari dekat kondisi fisik obyek penelitian 

yaitu kondisi fisik sistem komputerisasi kantor Bank BRI Unit Kepanjen-1 

yang menjadi obyek penelitian.  

4) Dokumentasi  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk menunjang dalam 

penelitian ini.   

 

3.4. VARIABEL DAN INSTRUMEN PENGUKURAN  

Penelitian ini menggunakan enam variabel sebagaimana yang akan 

dijelaskan dibawah ini yaitu : 

3.4.1. Kehandalan (Reliability) 

Dimensi Kehandalan merupakan kemampuan pihak bank untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik, cepat dan akurat kepada nasabah dimana 

dimensi kehandalan dapat diukur dengan cara memberikan kemudahan prosedur 

pelayanan seperti membuka tabungan, Jam layanan khusus yang tersedia bagi 

nasabah bila dalam keadaan mendesak misalnya : pengambilan uang tunai lewat 
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ATM, Ketepatan jam kerja pelayanan nasabah dengan informasi yang telah 

tersedia secara komputeriasi, Sedikitnya kesalahan yang dilakukan oleh 

komputer berbasis online pada saat transaksi perbankan yang dilayani oleh 

karyawan bank secara sistem komputerisasi (Parasuraman et.al (1988) dalam 

Purnama 2006:22)  

3.4.2. Tanggapan (Responsiveness) 

Dimensi tanggapan merupak kemampuan karyawan dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah jika nasabah mengalami kesulitan dan pihak bank 

harus bisa memberikan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi nasabah, dimensi tanggapan dapat diukur dengan cara memberikan 

pelayanan karyawan bank BRI yang baik, cepat dan efektif sesuai dengan yang 

dijanjikan secara sistem komputerisasi online, Karyawan bank mau membantu 

nasabah misal : customer service memberikan informasi cara pengambilan uang 

melalui ATM, Respon karyawan Bank BRI yang cepat dalam menangani 

transaksi perbankan misalnya : dalam penyetoran uang on line, Ketersediaan 

bank untuk mengatasi gangguan pada sarana dan mesin transaksi on line (mesin 

ATM) yang dialami nasabah (Parasuraman et.al (1988) dalam Purnama 

2006:22)  

3.4.3. Bukti Fisik (Tangible) 

Dimensi bukti fisik merupakan jawaban atas semua yang diinginkan 

oleh nasabah dimana dengan bukti fisik tersebut nasabah merasa yakin dengan 

pilihannya dan dengan adanya inovasi sistem komputerisasi online bisa 

menunjang pelayanan yang memuaskan disamping itu bukti yang akurat dapat 
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menyebabkan keuntungan bagi Bank, dimensi bukti fisik dapat diukur dengan 

cara memberikan inovasi sistem kemutakhiran piranti keras dan lunak misalnya  

mesin ATM untuk mendukung sistem on line system, kenyamanan, kebersihan 

dan kemudahan menjangkau fasilitas fisik oleh nasabah selain itu lokasi Bank 

sangat strategis (Parasuraman et.al (1988) dalam Purnama 2006:22)  

3.4.4. Perhatian (Empaty) 

Dimensi perhatian merupakan dimensi dimana karyawan mampu dan 

bisa memberikan perhatiannya terhadap nasabah walaupun karyawan dalam 

kondisi yang sibuk selain itu karyawan bisa memberikan pelayanan yang 

memuasakan bagi nasabah, dimensi perhatian disini dapat diukur dengan cara 

memberikan tempat untuk mengaspirasikan kritik, saran dan masukan dari 

nasabah atas sistem on line yang dijalankan Bank BRI, tindak lanjut terhadap 

kritik dan saran yang diberikan oleh nasabah dan kemudahan karyawan untuk 

dihubungi oleh nasabah (Parasuraman et.al (1988) dalam Purnama 2006:22)  

3.4.5. Jaminan (Assurance) 

Dimensi jaminan merupakan suatu harapan dari nasabah dimana dengan 

jaminan tersebut nasabah bisa yakin dan percaya melakukan transaksi di Bank 

selain itu kerahasiaan identitas nasabah terjamin dan terhindar dari kecurangan 

disamping itu tersediannya sumberdaya manusia yang professional untuk 

menunjang kegiatan sehari-hari bisa memberikan jaminan bahwasannya semua 

masalah yang dialmi oleh nasabah mampu diatasi oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas dan terjamin dan pengetahuan serta wawasan yang luas sangat 



 72

dibutuhkan oleh sumber daya yang berkopeten agar pihak bank dapat 

memberikan pelayanan secara memuaskan.  

3.4.6. Kepuasan Nasabah 

Dimensi yang terakhir yaitu kepuasan nasabah dimana dimensi ini 

sangat penting diperhatikan karena tujuan utama perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa yaitu untuk memberikan kepuasan nasabah agar bisa mendapatkan 

loyalitas pelanggan sesuai dengan tujuan perusahaan karena memdapatkan 

pelanggan baru dibandingkan mempertahankan peanggan (nasabah) lebih besar 

resiko yang dihadapi oleh perusahaan maka dari itu sebagai perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa harus bisa memberikan pelayanan sesuai dengan harapan 

nasabah karena nasabah akan membandingkan harapan dengan pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan Bank agar bisa mencapai keunggulan yang kompetitif 

selain itu pihak bank harus bisa memberikan kepuasan kepada nasabah terhadap 

perubahan inovasi online system agar nasabah merasa puas terhadap sistem 

yang dijalankan oleh Bank BRI Unit Kepanjen 1 Kanca Martadinata Malang.  

3.4.7. Instrumen Pengukuran  

Pengukuran merupakan penetapan atau pemberian angka terhadap objek 

atau fenomena tertentu Singarimbun (1995) dalam Handayani membagi tingkat 

ukuran kedalam empat kategori antara lain : nominal, ordinal, interval dan rasio. 

Untuk mengukur lima variabel tersebut digunakan instrument pengukur yang 

berupa pernyataan dari masing-masing indikator untuk tiap-tiap variabel yang 

diajukan kepada responden melalui kuesioner Jogiyanto (2008:33). Jawaban 

dari tiap pertanyaan dihitung dengan cara menjumlahkan angka-angka dari 
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pernyataan sehingga jawaban yang berada pada posisi sama akan menerima 

secara konsisten nilai angka yang juga sama. Dalam penelitian ini menggunakan 

pernyataan yang nantinya akan dianalisa secara kuantitatif dengan 

menggunakan skala likert.  

Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial Sugiyono (2003:86). Dalam penelitian ini menggunakan jenis data 

interval skala Likert mempunyai skala jawaban antara 1-5 adalah : 

5 = Sangat Puas (SP) 

4 = Puas (Puas) 

3 = Cukup Puas (CP) 

2 = Kurang Puas (Kp) 

1 = Tidak Puas (TP) 

 

3.5. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Non Probability 

sampling dimana Non Probability sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi populasi yang dipilih menjadi sampel  Sugiyono(2003). 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

Convenience Sampling atau Accidental Sampling, dalam Accidental Sampling 

peneliti memiliki kebebasan memilih responden yang ditemui untuk diteliti 

Umar (2006) sedangkan menurut Sugiyono (2003:97) menyatakan bahwa 
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accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data.  

 

3.6. PENGUJIAN INSTRUMEN KUESIONER 

3.6.1. Uji Validitas  

Validitas adalah pengujian untuk mengetahui tingkat kevalidan dari  

instrument kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data, uji validitas ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner 

benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Cara 

yang dilakukan adalah dengan analisa item dimana setiap nilai yang ada pada 

setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan nilai total seluruh butir pertanyaan 

untuk satu variabel dengan menggunakan korelasi produck moment dengan 

taraf signifikan Sugiyono (1999:138).  

Validitas data penelitian ditentukan melalui proses pengukuran yang 

akurat, suatu instrumen dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur 

sesuai dengan harapan peneliti dan tujuan penelitiannya. Dalam Arif  

Singarimbun (1995:139) pengujian validitas suatu instrument dilakukan dengan 

teknik mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan skor total atau 

dengan kata lain membandingkan angka korelasi yang diperoleh dengan angka 

kritik tabel. Rumus yang dipergunakan adalah rumus teknik korelasi produk 

Moment menurut Hasan (2002: 234). 
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Keterangan : 

r = Korelasi Nilai  

n = Banyaknya sampel / responden  

X = Skor item x 

Y = Skor item y (skor total)  

3.8.2. Uji Reliabilitas 

Uji ini dilakukan dimaksudkan untuk  mengetahui  apakah alat ukur 

(kuesioner) yang digunakan tersebut stabil dan dapat diandalkan. Menurut Nazir 

(1988:161) dalam Djatikusumo (2007), suatu alat ukur dikatakan reliabel atau 

dapat dipercaya apabila  alat ukur itu mantap, stabil, dan dapat diandalkan bila 

digunakan berkali-kali. Dalam riset ini reliabilitas dilakukan dengan melihat 

koefisien Alpha Cronbach Norusis dalam Djatikusumo (2007) dengan rumus :  
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Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrument 

k     = banyaknya butir pertanyaan  
=2

bσ  Jumlah varians butir  

2
1σ   = Varian total  
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 Uji reliabilitas yang digunakan adalah Alpha Cronbach bila alpha lebih 

kecil dari 0,5 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya bila lebih besar dari 

0,5 maka dinyatakan reliabel.  

 

3.7. Uji Asumsi Klasik  

3.7.1. Uji Normalitas Data  

Dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

variabel dependen, variabel independent atau keduanya memiliki distribusi 

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

normal atau mendekati normal maka digunakan pengujian Kolmogrof Smirnov 

Test. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 

kenormalan data. Uji kenormalan data atau distribusi dilakukan untuk 

mengetahui apakah sampel yang dianalisa mewakili populasi data atau tidak 

sehingga dengan diketahui kenormalan data maka dapat ditentukan alat uji yang 

tepat. 

3.7.2. Uji Multikolinearitas 

Dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang sempurna 

atau tidak diantara variabel bebas. Untuk mengetahuinya dengan cara melihat 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Santoso dalam Djatikusumo 

(2007), jika kurang dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala 

multikolinieritas.  
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3.7.3. Heteroskedastisitas 

Adalah suatu keadaan yang masing-masing kesalahan pengganggu 

mempunyai varian yang berlainan, heteroskedatisitas diuji dengan 

menggunakan uji koefisien korelasi dimana metode ini dilakukan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan varians 

maka dijumpai gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatteerplot di sekitar nilai X dan Y, jika terdapat pola 

tertentu maka telah terjadi gejala heterokedastisitas.  

3.7.4. Uji Autokorelasi 

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnnya) untuk 

mengetahuinya digunakan model Durbin Watson (DW) menurut Singgih dalam 

Desy, (2006), deteksi adanya masalah autokorelasi dengan melihat besaran 

Durbin Wiltson dibawah ini yaitu : 

1) Angka besaran Durbin Wiltson dibawah -2 berarti ada autokorelasi 

positif 

2) Angka besaran Durbin Wiltson diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada 

autokorelasi  

3) Angka besaran Durbin Wiltson diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif  
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3.8. PENGUJIAN HIPOTESIS 

3.8.1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Model analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel tidak bebas (Y) adalah model REGRESI LINIER 

BERGANDA Sudrajad (1994) dalam Djatikusumo (2007). Dalam riset ini yang 

dimaksud dengan regresi linier berganda, adalah suatu model regresi yang 

mengandung enam variabel yang terdiri atas satu variabel dependen y dan lima 

variabel independen x, yaitu: X1, X2, X3, X4, X5 dengan formula sebagai 

berikut: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + ........b5x5 + e 

Dimana: 

Y = Kepuasan pelanggan  

X1 = Kehandalan 

X2 = Tanggapan  

X3 = Bukti Fisik 

X4 = Perhatian  

X5 = Jaminan 

e = Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

3.8.2. Analisi Regresi Parsial  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat, sementara jumlah variabel bebas lainnya yang diduga 

ada pertautan dengan variabel terikat tersebut bersifat konstan. Untuk pengujian 

terhadap regresi parsial digunakan rumus sebagai berikut Sugiarto dalam Hasan 

(1999:26) : 
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Pengujian terhadap koefisien regresi parsial dilakukan pada tingkat 

signifikan 0.05 sehingga bila diperoleh t hitung (p) ≤ 0,05 maka H0 ditolak bila 

H0 ditolak berarti variabel-variabel bebas yang diuji mempunyai pengaruh 

signifikan dengan variabel terikat.  

3.8.3. Uji F (Uji ANOVA) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel 

bebas secara (independent) secara keseluruhan terhadap variabel terikat, rumus 

yang digunakan untuk uji F adalah sebagai berikut menurut Hasan (2002 :126) 

Rumus uji F yaitu : 
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Keterangan: 

 F0  = Nilai F 

 Rkreg  = Rata- rata Kuadrat Hitung 

 RKres = Rata-rata Kuadrat Residu (error) 
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3.8.4. Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji signifikasi konstanta variabel bebas 

(independen) secara individu terhadap variabel terikat. Dibawah ini rumus 

untuk uji t menurut Hasan (2002:126). 

t0 
Sbi

Bibi −
=  

Keterangan : 

bi = Nilai Koefisien Regresi 

Bi = Nilai Koefisien Regresi Untuk Populasi  

Sbi = Kesalahan  

 



 

BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Pendirian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk 

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

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

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 

Priyayi yang kebangsaan Indonesia (Pribumi) berdiri tanggal 16 Desember 1895 

yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja pada periode 

setelah kemerdekaan RI, bedasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 

Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di 

Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada 

tahun 1948, kegiatan BRI sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai 

aktif kembali setelah perjanjian Reville pada tahun 1949 dengan berubah nama 

menjadi Bank Rakyat Indonesia. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 

1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan 

peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschaooij(NHM). 

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

diintegrasikan ke dalam Bank Indonesi dengan nama Bank Indonesia Urusan 

Koperasi Tani dan Nelayan. 
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Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 

tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam 

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

BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia uni II bidang Rural, 

sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor 

(Exim).  

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

Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun1968 tentang Undang-

Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan 

Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat 

Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-

Undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai 

Bank Umum Sejak I Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang perbankan No. 7 

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

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

ditangan Pemerintah.  

Memasuki era persero komitmen BRI tetap konsisten yaitu sebagai bank 

umum yang berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan menyediakan 

jasa perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pelayanan yang bermutu, 

kemitraan usaha dan didukung dengan tehnologi yang handal dengan 

menugutamakan usaha kecil dan menengah tanpa melupakan usaha berskala besar 

dan internasional. Untuk dapat melaksanakannya maka perlu ditunjang oleh 

adanya tenaga-tenaga professional tentunya tidak sekedar masalah bagaimana 
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menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas hal yang justru tidak kalah 

pentingnya adalah usaha-usaha untuk meningkatkan komitmen, sehingga sumber 

daya manusia yang berbudaya kerja “terampil’ dapat difungsikan lebih produktif.  

Menyadari bahwa dalam pengembangan usahanya Bank Rakyat Indonesia 

akan menghadapi banyak kendala terbatasnya sumber daya yang ada maka dalam 

pelaksanaannya perlu adanya alokasi sumber daya yang efisien mungkin, 

disamping keharusan adanya perubahan sikap mental sumber daya manusia yang 

ada. Untuk itu ditetapkan strategi baru dibidang usaha untuk memperkokoh 

ketahanan bank dalam jangka panjang, sehingga Bank Rakyat Indonesia dapat 

memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada yang kesemuanya itu tercantum 

dalam Coeporate Plant 1994-2000.      

Sesuai dengan Coeporate Plant tersebut maka ditetapkan bahwa BRI 

membagi kegiatan usahanya menjadi tiga Dtrategic Business Unit (SBU) yaitu : 

(a). Commercial and Retail Banking 

Dengan melakukan peningkatan efisiensi dalam system palayanan (Delivery 

System) dan peningkatan kualitas dalam penilaian resiko usaha (Risk 

Assement) melalui unit kerja yang bertindak sebagai Financial Intermediatery. 

(b). Unit Retail Bank (URB)  

Strategi ini untuk mengembangkan Bank Rakyat Indoneia unit yang 

merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya 

meliputi ke pelosok pedesaan dan bertujuan untuk mendukung program 

pemerintah dan membangun ekonomi pedesaan. 
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(c). Corporate and International Banking (C&I) 

 Untuk mendukung nasabah Bank Rakyat Indonesia yang berskala besar atau 

korporasi serta kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan melalui 

BRI.  

  Dengan acuan ketiga SBU tersebut diatas maka dalam menjalankan 

aktivitas usahanya, Bank Rakyat Indonesia secara konsisten mengemban misinya 

yaitu : 

(a). mendukung program pembangunan ekonomi nasional dengan menyediakan 

jasa perbankan yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.  

(b). melayani seluruh lapisan masyarakat meliputi usaha kecil, menengah dan 

besar baik nasabah perorangan atai korporasi sector-sektor usaha yang 

dilayani meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan dan segmen lainnya 

didalam dan di luar negeri. Dalam kaitan ini Bank Rakyat Indonesia akan 

mempertahankan jaringan unit kerja yang luas dan tersebar secara merata 

diseluruh tanah air.  

(c). memberikan perhatian khusus kepada penyedia jasa-jasa perbankan di sector 

retail banking, baik secara langsung kepada nasabah perorangan maupun 

secara tidak langsung melalui koperasi atau lembaga-lembaga keuangan desa 

(BKD) sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah.  

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan 

pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten yaitu dengan fokus 

pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain 

tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 
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6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan 

pada tahun1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.  

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 

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

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

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

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

P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.  

4.1.2 Bentuk Badan Hukum  

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan 

Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 Bank Rakyat Indonesia merupakan perusahaan 

yang mempunyai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).  

4.1.3 Lokasi  

PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Tbk Unit Kepanjen-1 Kanca 

Martadinata Malang yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 27 wilayah kerja 

PT BRI Martadinata meliputi wilayah kota dan kabupaten Malang dengan 23 

jaringan kantor unit yang tersebar di 23 kecamatan yang ada di wilayah Malang 

dan 2 BRI Kantor Cabang Pembantu, serta 1 BRI Kantor Kas. Berikut ini table 

yang menunjukan jaringan kerja Unit Desa BRI Kanca Martadinata Malang. 
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Tabel 4.1 

Jaringan Kantor Unit PT. BRI (Persero) Tbk. Kanca Malang Martadinata 

1. Unit Bantur  17. Unit Pakis 

2. Unit Gondanglegi 18. Unit Wajak 

3. Unit Ngebruk  19. Unit Poncokusumo 

4. Unit Donomulyo 20. Unit Tumpang 

5. Unit Sumbermanjing 21. Unit Bululawang 

6. Unit Dampit  21. Unit Wonosari 

7. Unit Ampel Gading 23. Unit Pakisaji 

8. Unit Pagak  24. Unit Sawojajar 

9. Unit Kepanjen I 25. BRI KCP Turen 

10. Unit Kepanjen II 26. BRI KCP Kepanjen 

11. Unit Turen 27. BRI Unisma 

12. Unit Kalipare 28. BRI UNM 

13. Unit Tajinan  29. BRI Tlogomas 

14. Unit Tirtoyudo 30. BRI RSSA 

15. Unit Jabung 31. BRI Kantor Kas  

16. Unit Sumber Pucung  

Sumber PT. BRI (Persero) Tbk. Kanca Malang Martadinata  

 
4.1.4 Visi dan Misi Bank BRI 

1) Visi BRI 

a. Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah  
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2). Misi BRI  

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakn 

pelayanan kepada nasabah usaha mikro, kecil dan menengah untuk 

menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.  

b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jarimgan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional 

dengan melakukan praktek good corporate government. 

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan.  

3) Sasaran jangka panjang BRI  

Sasaran jangka panjang BRI (tahun 2005) 

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

keuntungan.  

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

kecil dan menengah.  

c. Menjadi bank terbaik dan terbesar dalam pengembangan agrobisnis  

d. Menjadi salah satu bank yang go publik terbaik 

e. Menjadi bank yang melaksanakan good corporate govermance secara 

konsisiten.  

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

BRI.  

4.1.5 Struktur Organisasi  

Suatu perusahaan atau instansi akan berjalan dengan baik bila ada sruktur 

organisasi yang tepat. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka akan 
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meringankan tugas-tugas dalam menjalankan suatu pekerjaan. Pada setiap 

perusahaan pasti akan mempunyai strutur organisasi, namun struktur organisasi 

pada setiap perusahaan berbeda-beda bagian, tugas dan wewenangnya. Demikian 

juga pada bank BRI Unit Kepanjen I. 

Adapun struktur organisasi pada bank BRI Unit Kepanjen I adalah sebagai 

berikut: Adapun struktur organisasi pada bank BRI Unit Kepanjen I adalah 

sebagai berikut :  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bank BRI (Persero) Unit Kepanjen I 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : PT. Bank BRI (Persero) Unit Kepanjen I 

 

4.1.6 Produk dan Layanan PT Bank BRI  

1) Simpanan  

a. Deposito: DEPOBRI Rupiah, DEPOBRI Valas, Deposito On Call 

(DOC), SertiBRI. 

b. Giro: GiroBRI Rupiah, GiroBRI Valas  

c. Tabungan: BritAma, SIMASKOT, SIMPEDES, Tabungan Haji  

2). Kredit  

Kepala Unit 

Teller Deskmen 

Mantri 
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a. Mikro: Kupedes  

b. Retail: Komersil, Konsumtif, Simulasi KRESUN, Simulasi KRETAP  

c. Menengah: Agribisnis, Bisnis Umum  

Di samping kredit di atas Bank BRI juga menawarkan beberapa kredit 

yaitu:  

a) KUR (Kredit Usaha Rakyat) 

Program kredit usaha rakyat (KUR) yang diluncurkan pemerintah awal 

November 2007 dan KUR menjadi program pmerintah yang memberi 

pinjaman maksimal Rp500 juta namun pada Februari&Maret, KUR dibagi 

dua, yaitu pinjaman Rp5 juta hingga 500 juta dan yang maksimal Rp5 juta. 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI 

Adalah fasilitas kredit yang di berikan Bank BRI untuk pembelian rumah, 

pembangunan rumah maupun renovasi rumah wujud rumah idaman 

dengan mudah, cepat dan terjangkau. 

b) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BRI 

Adalah kredit yang di berikan Bank BRI untuk pembelian kendaraan 

bermotor, baik baru maupun bekas, mulai sekarang Bank BRI 

menyediakan cara yang ringan untuk memiliki kendaraan bermotor dan 

jangka waktu kredit dan angsuran yang fleksibel. 

a. Maksimum 5 tahun untuk pembelian mobil baru 

b. Maksimum 3 tahun untuk pembelian sepeda motor 

c. Maksimum 3 tahun untuk pembelian mobil bekas (umur kendaraan 

maksimum 3 tahun pada saat kredit disetujui) 
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3). Syariah 

 Jasa keuangan dan bisnis  

a. Jasa Bisnis : Bank Garansi, Kliring, ATM, Safe Deposit Box  

b. Jasa Keuangan : Bill Payment, CEPEBRI, INKASO, Penerimaan 

Setoran, Transaksi Online, Transfer & LLG  

c. Jasa Lain : Setoran Pajak, Dana Orang Tua Asuh, Western Union, 

Denda Tilang, Zakat Infaq  

 4). Pembayaran rekening telepon   

 5). ATM Bank BRI  

Fasilitas ATM ini dapat dipergunakan untuk penarikan uang tunai, 

informasi saldo tabungan.  

 
4.2 Gambaran Umum Responden  

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah-nasabah 

pengguna produk tabungan Simpedes dan Britama pada Bank BRI Unit Kepanjen 

1 Kanca Martadinata Malang. Dalam penelitian ini diketahui bahwa nasabah Bank 

BRI banyak mendpatkan kepuasan atas fasilitas on line yang menyertai produk 

tabungan Simpedes dan Britama tersebut. Pada penelitian ini diketahui jumlah 

nasabah tabungan Simpedes dan Britama yang terjaring dalam pengambilan 

secara accidental sebanyak 99 orang dengan identitas sebagai berikut: 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

Gambaran identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah  
(orang) 

Persentase  
(%) 

Laki-laki 38 38,4 

Perempuan 61 61,6 

Jumlah 99 100 
 

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas jenis kelamin responden 

adalah perempuan yaitu sebanyak 61 orang (61,6%), sedangkan responden laki-

laki sebanyak 38 orang (38,4%). 

4.2.2 Usia Responden  

Gambaran usia responden pada saat dilakukan penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Usia Responden 

Usia 
(tahun) 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

17 - 24 11 11,1 
25 - 32 42 42,2 
33 - 40 31 31,3 
41 - 48 9 9,1 
49 - 56 5 5,1 

> 56 1 1,0 
Jumlah 99 100 

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden berusia 

antara 25 – 32 tahun yaitu sebanyak 42 orang (42,2%) dan berusia antara 33 – 40 

tahun. Selanjutnya responden berusia 17 – 24 tahun sebanyak 11 orang (11,1%), 

berusia 41 – 48 tahun sebanyak 9 orang (9,1%), berusia 49 – 56 tahun sebanyak 5 

orang (5,1%), dan 1 orang (1%) berusia lebih dari 56 tahun. 
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4.2.3 Pendidikan Terakhir Responden  

Gambaran pendidikan terakhir responden dapat dilihat sebagaimana pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

SLTP  5 5,1 
SLTA 42 42,4 

Diploma (D1/D2/D3) 12 12,1 
Sarjana (S1/S2/S3) 40 40,4 

Jumlah 99 100 
 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden terbanyak dalam 

penelitian ini mempunyai pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA) yaitu sebanyak 42 orang (42,4%) dan Sarjana (S1/S2/S3) sebanyak 40 

orang (40,4%). Selanjutnya pendidikan terakhirnya adalah Diploma (D1/D2/D3) 

sebanyak 12 orang (12,1%), dan sisanya sebanyak 5 orang (5,1%) adalah lulusan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 

4.2.4 Pekerjaan Responden  

Pada tabel berikut ini dapat dilihat gambaran pekerjaan responden. 

Tabel 4.5 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

PNS 12 12,1 
TNI/Polri 6 6,1 

Pegawai Swasta 14 14,1 
Wiraswasta 20 20,2 

Pelajar/Mahasiswa 47 47,5 
Jumlah 99 100 
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Dari tabel Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kebanyakan responden masih 

berstatus pelajar/mahasiswa yakni sebanyak 47 orang (47,5%) dan wiraswasta 

sebanyak 20 orang (20,2%). Responden yang lain bekerja sebagai pegawai swasta 

sebanyak 14 orang (14,1%), pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 12 orang 

(12,1%), dan sisanya sebanyak 6 orang (6,1%) bekerja sebagai TNI/Polri.  

4.2.5 Penghasilan Responden  

Gambaran distribusi responden berdasarkan besarnya penghasilan per 

bulan yang diterima dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Penghasilan Responden 

Pendapatan/bulan 
(Rp) 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

< 500.000 8 8,1 
500.000 – 1.000.000 55 55,6 

> 1.000.000 – 1.500.000 20 20,2 
> 1.500.000 – 2.000.000 12 12,1 

> 2.000.000 4 4,0 
Jumlah 99 100 

 

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

penghasilan per bulan antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 yakni sebanyak 55 

orang (55,6%) dan antara lebih dari Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 sebanyak 20 

orang (20,2%). Sedangkan responden yang memiliki penghasilan antara lebih dari 

Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 sebanyak 12 orang (12,1%), penghasilan yang 

kurang dari Rp. 500.000 terdapat sebanyak 8 orang (8,1%), dan sisanya sebanyak 

4 orang (4%) memiliki penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000. Sebagai catatan, 

pada pelajar/mahasiswa penghasilan yang dimaksud dapat pula berarti uang saku. 
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4.3 Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Responden dalam penelitian ini telah menjawab semua pertanyaan yang 

terkait dengan pengaruh kualitas jasa atau kualitas pelayanan yang terdiri dari 

dimensi kehandalan, ketanggapan, bukti fisik, perhatian, dan jaminan terhadap 

kepuasan nasabah, baik pertanyaan dalam bentuk kuesioner maupun wawancara 

dengan responden. Wawancara dilakukan untuk semakin memperjelas jawaban 

responden yang dirasa kurang jelas menurut peneliti. Frekuensi dari jawaban 

responden tersebut selengkapnya tersaji dalam tabel sebagai berikut:  

4.3.1 Kualitas Pelayanan (X) 

a. Dimensi Kehandalan (X1) 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Kehandalan  

No. Keterangan Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

X1.1 Kemudahan prosedur pelayanan  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
42 
43 
14 
0 
0 

 
   42,4 
 43,4 

   14,1 
0 
0 

 Jumlah 99 100* 
X1.2 Jam layanan khusus yang tersedia bagi 

nasabah bila dalam keadaan mendesak 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

27 
49 
13 
9 
1 

 
 

 27,3 
 49,5 
 13,1 
 9,1 
1,0 

 Jumlah 99 100 
X1.3 Ketepatan jam kerja pelayanan nasabah 

dengan informasi yang telah tersedia 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

30 
 40 
29 
0 
0 

 
 

      30,3 
40,4 
29,3 

0 
0 

 Jumlah 99 100 
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Lanjutan Tabel 4.7 

No. Keterangan Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

X1.4 Sedikitnya kesalahan yang dilakukan oleh 
komputer berbasis on line pada saat transaksi 
perbankan yang dilayani oleh karyawan bank  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 
 

23 
44 
26 
5 
1 

 
 
 

23,2 
44,4 
26,3 
5,1 
1,0 

 Jumlah 99 100 
* Pembulatan 

Pada item kemudahan prosedur pelayanan, kebanyakan responden 

menjawab puas yaitu sebanyak 43 orang (43,4%) dan sangat puas sebanyak 42 

orang (42,4%). Sedangkan yang menjawab cukup puas sebanyak 14 orang 

(14,1%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah merasa puas 

terhadap kemudahan prosedur pelayanan seperti membuka tabungan dan deposito, 

transfer uang, dan sebagainya dari BRI Unit Kepanjen 1 Kanca Martadinata 

Malang.  

Pada item jam layanan khusus yang tersedia bagi nasabah bila dalam 

keadaan mendesak, sebanyak 49 orang (49,5%) responden menyatakan puas dan 

sebanyak 27 orang (27,3%) menyatakan sangat puas. Sedangkan responden yang 

menyatakan cukup puas sebanyak 13 orang (13,1%), kurang puas sebanyak 9 

orang (9,1%), dan tidak puas sebanyak 1 orang (1%). Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar responden merasa puas terhadap jam layanan khusus yang tersedia 

bagi nasabah bila dalam keadaan mendesak, misalnya pengambilan uang tunai 

lewat ATM pada saat hari libur/besar. 

Kemudian untuk item ketepatan jam kerja pelayanan nasabah dengan 

informasi yang telah tersedia, sebanyak 40 orang (40,4%) responden menjawab 
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puas dan sebanyak 30 orang (30,3%) responden menjawab sangat puas. 

Sedangkan responden yang menjawab cukup puas sebanyak 29 orang (29,3%). 

Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

menyatakan terdapat ketepatan jam kerja pelayanan nasabah dengan informasi 

yang telah tersedia sehingga responden merasa puas. 

Selanjutnya untuk item sedikitnya kesalahan yang dilakukan oleh 

komputer berbasis on line pada saat transaksi perbankan yang dilayani oleh 

karyawan bank, sebanyak 44 orang (44,4%) menyatakan puas dan sebanyak 26 

orang (26,3%) menyatakan cukup puas. Sisanya sebanyak 23 orang (23,2%) 

menyatakan sangat puas, 5 orang (5,1%) menyatakan kurang puas, dan 1 orang 

(1%) menyatakan tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat transaksi 

perbankan yang dilayani oleh karyawan bank, kesalahan yang dilakukan oleh 

komputer berbasis on line relatif kecil sehingga sebagian besar responden merasa 

puas dengan hal ini. 

b. Dimensi Tanggapan (X2) 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Tanggapan 

No. Keterangan Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

X2.1 Pelayanan karyawan bank BRI yang baik, 
cepat dan efektif sesuai dengan yang 
dijanjikan 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 
 

       29 
       46 
       19 

5 
0 

 
 
       

29,3 
      46,5 
      19,2 

5,1 
0 

 Jumlah 99 100* 
 



 

 97

Lanjutan Tabel 4.8 

No. Keterangan Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

X2.2 Karyawan bank mau membantu nasabah 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
17 

       49 
       31 

2 
0 

 
17,2 
49,5 
31,3 
2,0 

0 
 Jumlah 99 100 
X2.3 Respon karyawan Bank BRI yang cepat 

dalam menangani transaksi perbankan 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

31 
41 
25 
1 
1 

 
 

31,3 
41,4 
25,3 
1,0 
1,0 

 Jumlah 99 100 
X2.4 Ketepatan dan kecepatan karyawan dalam 

memecahkan masalah nasabah 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

17 
41 
37 
4 
0 

 
 

17,2 
41,4 
37,4 
4,0 

        0 
 Jumlah 99 100 

X2.5 Ketersediaan bank mengatasi gangguan pada 
sarana dan mesin transaksi on line (ATM) 
yang dialami nasabah 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 
 

18 
28 
43 
9 
1 

 
 
 

18,2 
28,3 
43,4 
9,1 

        1,0 
 Jumlah 99 100 
* Pembulatan 

Dari Tabel 4.8 pada item pelayanan karyawan bank BRI yang baik, cepat 

dan efektif sesuai dengan yang dijanjikan, terlihat bahwa sebagian besar 

responden yaitu 46 orang (46,5%) menjawab puas dan sebanyak 29 orang (29,3%) 

menjawab sangat puas. Sisanya menjawab cukup puas sebanyak 19 orang 

(19,2%), dan sebanyak 5 orang (5,1%) menjawab kurang puas. Dengan demikian 
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dapat disimpulkan bahwa pelayanan karyawan bank BRI sesuai dengan yang 

dijanjikan yaitu yang baik, cepat dan efektif sehingga hal ini membuat responden 

merasa puas.  

Pada item karyawan bank mau membantu nasabah, sebagian besar 

responden menjawab puas yaitu sebanyak 49 orang (49,5%) dan cukup puas 

sebanyak 31 orang (31,3%). Sedangkan yang menjawab sangat puas sebanyak 17 

orang (17,2%), dan menjawab kurang puas sebanyak 2 orang (2%). Artinya 

bahwa sebagian besar responden merasa puas karena karyawan bank BRI mau 

membantu nasabah, misalnya customer service memberikan informasi cara 

pengambilan uang melalui ATM, dan sebagainya. 

Untuk item respon karyawan Bank BRI yang cepat dalam menangani 

transaksi perbankan, sebagian besar responden yaitu sebanyak 41 orang (41,4%) 

menyatakan puas dan 31 orang (31,3%) menyatakan sangat puas. Selebihnya 

menyatakan cukup puas sebanyak 25 orang (25,3%), menyatakan kurang puas dan 

tidak puas masing-masing sebanyak 1 orang (1%). Hal ini menunjukkan sebagian 

besar responden menilai bahwa karyawan Bank BRI memberikan respon yang 

cepat dalam menangani transaksi perbankan misalnya dalam penyetoran uang on 

line, sehingga responden merasa puas. 

Pada item ketepatan dan kecepatan karyawan dalam memecahkan masalah 

nasabah, sebanyak 41 orang (41,4%) responden menjawab puas dan 37 orang 

(37,4%) responden menjawab cukup puas. Sedangkan responden yang menjawab 

sangat puas sebanyak 17 orang (17,2%), dan menjawab kurang puas sebanyak 4 

orang (4%). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam memecahkan masalah 

nasabah, karyawan BRI memiliki ketepatan dan kecepatan yang memuaskan. 
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Untuk item ketersediaan bank mengatasi gangguan pada sarana dan mesin 

transaksi on line (ATM) yang dialami nasabah, sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 43 orang (43,4%) menyatakan cukup puas dan 28 orang (28,3%) 

menyatakan puas. Sedangkan sisanya menyatakan sangat puas sebanyak 18 orang 

(18,2%), menyatakan kurang puas sebanyak 9 orang (9,1%), dan menyatakan 

tidak puas sebanyak 1 orang (1%). Hal ini mengindikasikan sebagian besar 

responden merasa cukup puas dengan ketersediaan bank dalam mengatasi 

gangguan pada sarana dan mesin transaksi on line (ATM) yang dialami nasabah. 

c. Dimensi Bukti Fisik (X3) 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik 

No. Keterangan Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

X3.1 Kemutakhiran piranti keras dan lunak  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
26 
48 
23 
2 
0 

 
20,2 
50,5 
25,3 
4,0 

0 
 Jumlah 99 100 

X3.2 Kenyamanan, kebersihan dan kemudahan 
menjangkau fasilitas fisik  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

29 
52 
16 
2 
0 

 
 

24,2 
52,5 
18,2 
5,1 

0 
 Jumlah 99 100 

X3.3 Lokasi Bank BRI yang mudah dijangkau  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
36 
29 
30 
4 
1 

 
31,3 
28,3 
33,3 
6,1 
1,0 

 Jumlah 99 100 
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 Pada item X3.1 (kemutakhiran piranti keras dan lunak), sebagian besar 

yaitu sebanyak 50 orang (50,5%) responden menyatakan puas. Sedangkan 25 

orang (25,3%) responden menyatakan cukup puas, 20 orang (20,2%) responden 

menyatakan sangat puas, dan sisanya sebanyak 4 orang (4%) responden 

menyatakan kurang puas. Hasil ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar 

responden puas dengan adanya kemutakhiran piranti keras dan lunak di BRI, 

misalnya mesin ATM untuk mendukung sistem on line. 

Kemudian untuk item kenyamanan, kebersihan dan kemudahan 

menjangkau fasilitas fisik, sebagian besar responden yaitu 52 orang (52,5%) 

menyatakan puas. Sedangkan yang lain sebanyak 24 orang (24,2%) responden 

menyatakan sangat puas, 18 orang (18,2%) menyatakan cukup puas setuju, dan 5 

orang (5,1%) menyatakan kurang puas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menganggap di Bank BRI terdapat kenyamanan, kebersihan dan 

kemudahan dalam menjangkau fasilitas fisik oleh nasabah sehingga mereka 

merasa puas. 

Pada item lokasi Bank BRI yang mudah dijangkau, sebanyak 33 orang 

(33,3%) menyatakan puas, 31 orang (31,3%) responden menyatakan sangat puas, 

28 orang (28,3%) menyatakan puas, 6 orang (6,1%) menyatakan kurang puas, dan 

1 orang (1%) menyatakan tidak puas. Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah 

merasa menganngap bahwa lokasi Bank BRI relatif mudah dijangkau oleh 

mereka. 
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d. Dimensi Perhatian (X4) 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Variabel Perhatian  

No. Keterangan Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

X4.1 Tersedianya sarana kritik, saran dan masukan 
dari nasabah atas sistem on line  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

12 
41 
45 
1 
0 

 
 

12,1 
41,4 
45,5 
1,0 

0 
 Jumlah 99 100 
X4.2 Tindak lanjut karyawan Bank BRI terhadap 

kritik, saran dan masukan  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

0 
33 
48 
18 
0 

 
 

0 
33,3 
48,5 
18,2 

0 
 Jumlah 99 100 
X4.3 Kemudahan karyawan Bank BRI yang 

bertugas untuk dihubungi  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

13 
37 
30 
16 
3 

 
 

13,1 
37,4 
30,3 
16,2 
3,0 

 Jumlah 99 100 
 

Pada item tersedianya sarana kritik, saran dan masukan dari nasabah atas 

sistem on line, sebagian besar responden menjawab cukup puas yaitu sebanyak 45 

orang (45,5%) dan menjawab puas sebanyak 41 orang (41,4%). Sedangkan yang 

menjawab sangat puas sebanyak 12 orang (12,1%), dan menjawab kurang puas 

sebanyak 1 orang (1%). Artinya, sebagian besar responden merasa cukup puas 

dengan tersedianya sarana untuk menampung kritik, saran dan masukan dari 

nasabah atas sistem on line yang dijalankan Bank BRI. 
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Pada item berikutnya mengenai tindak lanjut karyawan Bank BRI terhadap 

kritik, saran dan masukan, sebanyak 48 orang (48,5%) responden menjawab 

cukup puas, 33 orang (33,3%) responden menjawab puas, dan sisanya sebanyak 

18 orang (18,2%) responden menjawab kurang puas. Dari jawaban tersebut dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden cukup puas dengan tindak lanjut 

karyawan Bank BRI terhadap kritik, saran dan masukan dari pelanggan (nasabah). 

Pada item selanjutnya tentang kemudahan karyawan Bank BRI yang 

bertugas untuk dihubungi, terdapat sebanyak 37 orang (37,4%) responden 

menjawab puas dan 30 orang (30,3%) responden menjawab cukup puas. Adapun 

responden lainnya sebanyak 16 orang (16,2%) menjawab kurang puas, 13 orang 

(13,1%) menjawab sangat puas, dan selebihnya tidak puas yaitu sebanyak 3 orang 

(3%). Dari jawaban responden ini dapat diketahui bahwa kebanyakan responden 

merasa puas dalam hal kemudahan karyawan Bank BRI yang bertugas untuk 

dihubungi oleh nasabah. 
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e. Dimensi Jaminan (X5) 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan  

No. Keterangan Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

X5.1 Kemampuan dan pengetahuan karyawan 
memberikan layanan on line  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

16 
51 
30 
2 
0 

 
 

16,2 
51,5 
30,3 
2,0 

0 
 Jumlah 99 100 
X5.2 Kerahasiaan privasi nasabah  

a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
47 
37 
14 
1 
0 

 
47,5 
37,4 
14,1 
1,0 

0 
 Jumlah 99 100 
* Pembulatan 

Pada item kemampuan dan pengetahuan karyawan memberikan layanan 

on line, sebagian besar responden menjawab puas yaitu sebanyak 51 orang 

(51,5%). Responden lain yang menjawab cukup puas sebanyak 30 orang (30,3%), 

sangat puas sebanyak 16 orang (16,2%), dan yang menjawab kurang puas 

sebanyak 2 orang (2%). Artinya, mayoritas responden sudah merasa puas dengan 

kemampuan dan pengetahuan karyawan memberikan layanan on line. 

Pada item selanjutnya mengenai kerahasiaan privasi nasabah, sebagia 

besar yakni sebanyak 47 orang (47,5%) responden menjawab sangat puas dan 

sebanyak 37 orang (37,4%) responden menjawab puas. Sisanya adalah responden 

yang menjawab cukup puas sebanyak 14 orang (14,1%), dan sisanya adalah 

responden menjawab kurang puas sebanyak 1 orang (1%). Berdasarkan jawaban 

responden ini, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merasa 
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sangat puas dengan kerahasaiaan nomor rekening, PIN dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan privasi nasabah dalam rangka untuk menghindari 

kecurangan.  

4.3.2 Kepuasan Nasabah/Pelanggan (Y) 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Menabung di Bank (Y) 

No. Keterangan Frekuensi 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Y1.1 Tingkat kepuasan nasabah (pelanggan) 
dengan sistem komputerisasi on line di BRI  
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Kurang puas 
e. Tidak puas 

 
 

18 
59 
21 
1 
0 

 
 

18,2 
59,6 
21,2 
1,0 

0 
 Jumlah 99 100 
Y1.2 Intensitas nasabah melakukan transaksi 

perbankan  
a. > 3 kali 
b. 3 kali 
c. 2 kali 
d. 1 kali 
e. Tidak pernah 

 
 

13 
46 
25 
13 
2 

 
       

13,1 
46,5 
25,3 
13,1 
2,0 

 Jumlah 99 100 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan nasabah 

(pelanggan) atas terpenuhinya berbagai macam transaksi perbankan yang 

dilakukan berkat kecanggihan sistem komputerisasi on line oleh Bank BRI Unit 

Kepanjen1 menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni 59 orang (59,6%) 

menyatakan puas. Responden lainnya menyatakan cukup puas yakni sebanyak 21 

orang (21,2%), menyatakan sangat puas sebanyak 18 orag (18,2%), dan sisanya 

sebanyak 1 orang (1%) menyatakan kurang puas. 

Pada item intensitas nasabah melakukan transaksi perbankan, sebagian 

besar responden atau 46 orang (46,5%) menjawab sebanyak 3 kali, 25 orang 
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(25,3%) responden menjawab sebanyak 2 kali. Responden yang menjawab 1 kali 

dan lebih dari 3 kali masing-masing ada 13 orang (13,1%), dan sisanya yaitu 2 

orang (2%) merasa tidak pernah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

melakukan transaksi perbankan pada Bank BRI Unit Kepanjen 1 secara berulang 

dalam sebulan sebanyak 3 kali. 

 
4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.4.1 Validitas dan Reliabilitas Variabel Kehandalan (X1) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel 

kehandalan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.13.  

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  
Variabel Kehandalan  

 

No. Korelasi Koefisien Korelasi 
(R) R tabel Keterangan 

1. X1 – X1.1 0,770 0,202 Valid  
2. X1 – X1.2 0,839 0,202 Valid 
3. X1 – X1.3 0,771 0,202 Valid 
4. X1 – X1.4 0,732 0,202 Valid 

Alpha: 0,779 Reliabel 
 
 

Tabel 4.13 menunjukkan keempat item pertanyaan dalam variabel 

kehandalan memiliki koefisien korelasi (R) > 0,202 sehingga keseluruhan item 

dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,779 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 
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4.4.2 Validitas dan Reliabilitas Variabel Tanggapan (X2) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel 

tanggapan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.14: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  
Variabel Tanggapan 

 

No. Korelasi Koefisien Korelasi 
(R) R tabel Keterangan 

1. X2 – X2.1 0,749 0,202 Valid 
2. X2 – X2.2 0,724 0,202 Valid 
3. X2 – X2.3 0,759 0,202 Valid 
4. X2 – X2.4 0,772 0,202 Valid 
5. X2 – X2.5 0,667 0,202 Valid 

Alpha: 0,781 Reliabel 
Tabel 4.14 menunjukkan kelima item pertanyaan dalam variabel 

tanggapan memiliki koefisien korelasi (R) > 0,202 sehingga keseluruhan item 

dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,779 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

4.4.3 Validitas dan Reliabilitas Variabel Bukti Fisik (X3) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel bukti 

fisik sebagaimana terlihat pada Tabel 4.15: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  
Variabel Bukti Fisik  

 

No. Korelasi Koefisien Korelasi 
(R) R tabel Keterangan 

1. X3 – X3.1 0,333 0,202 Valid 
2. X3 – X3.2 0,404 0,202 Valid 
3. X3 – X3.5 0,508 0,202 Valid 

Alpha: 0,517 Cukup Reliabel 
 



 

 107

Tabel 4.15 menunjukkan kelima item pertanyaan dalam variabel bukti 

fisik memiliki koefisien korelasi (R) > 0,202 sehingga keseluruhan item dalam 

variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,517 menunjukkan bahwa 

instrumen yang digunakan cukup reliabel. 

4.4.4 Validitas dan Reliabilitas Variabel Perhatian (X4) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel 

perhatian sebagaimana terlihat pada Tabel 4.16: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  
Variabel Perhatian  

 

No. Korelasi Koefisien Korelasi 
(R) R tabel Keterangan 

1. X4 – X4.1 0,726 0,202 Valid 
2. X4 – X4.2 0,804 0,202 Valid 
3. X4 – X4.3 0,749 0,202 Valid 
4. X4 – X4.4 0,726 0,202 Valid 

Alpha:  0,725 Reliabel 
 

Tabel 4.16 menunjukkan keempat item pertanyaan dalam variabel 

perhatian memiliki koefisien korelasi (R) > 0,202 sehingga keseluruhan item 

dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,725 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

4.4.5 Validitas dan Reliabilitas Variabel Jaminan (X5) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas variabel jaminan: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada Variabel Jaminan 

No. Korelasi Koefisien Korelasi 
(R) Probabilitas Keterangan 

1. X5 – X5.1 0,820 0,202 Valid 
2. X5 – X5.2 0,836 0,202 Valid 

Alpha:  0,541 Cukup Reliabel 
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Tabel 4.16 menunjukkan keempat item pertanyaan dalam variabel jaminan 

memiliki koefisien korelasi (R) > 0,202 sehingga keseluruhan item dalam variabel 

tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,541 menunjukkan bahwa 

instrumen yang digunakan cukup reliabel. 

4.4.6 Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Nasabah/Pelanggan (Y) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel 

kepuasan nasabah/pelanggan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.18: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Item Pada  
Variabel Kepuasan Nasabah (Pelanggan)  

 

No. Korelasi Koefisien Korelasi 
(R) Probabilitas Keterangan 

1. Y – Y.1 0,810 0,202 Valid 
2. Y – Y.2 0,913 0,202 Valid 

Alpha: 0,639 Reliabel 
 

Tabel 4.18 menunjukkan kedua item pertanyaan dalam variabel kepuasan 

nasabah/pelanggan memiliki koefisien korelasi (R) > 0,202 sehingga keseluruhan 

item dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,639 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

 
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik  

4.5.1 Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov Test. Apabila signifikansi Kolmogorov-Smirnov > 0,05 

maka data terdistribusi normal. Jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov < 0,05 



 

 109

maka data tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas data ditunjukkan pada 

tabel 4.19: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

99
.0000000

.35045498
.070
.040

-.070
.697
.717

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas, diketahui hasil pengujian normalitas data 

dengan teknik Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilai unstandardized 

residual (residu tidak standar) di dalam model regresi memiliki nilai Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0,697 dan signifikansi 0,717 > 0,05. Hasil ini menurut Ghozali 

(2007:115) berarti bahwa data residual terdistribusi normal.  

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model regresi yang bebas dari masalah multikolinearitas yaitu nilai VIF 

(Varians Inflation Factor) sekitar 1 atau kurang dari 10. Hasil uji 

multikolinearitas ditunjukkan pada Tabel 4.20: 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji Multikolinearitas  

Coefficientsa

.488 2.051

.559 1.789

.843 1.187

.773 1.294

.556 1.800

Kehandalan
Tanggapan
Bukti Fisik
Perhatian
Jaminan

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Nasabaha. 
 

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel 

kehandalan, tanggapan, bukti fisik, perhatian, dan jaminan memiliki VIF < 10. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak 

mengalami gangguan multikolinearitas. 

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan teknik Scatterplot. 

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

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas dengan teknik Scatterplot disajikan sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Grafik Scatterplot 
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Berdasarkan Grafik 4.1 dapat dilihat bahwa dalam model regresi dalam 

penelitian ini dengan variabel dependen kepuasan nasabah menunjukkan tidak 

adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini. 

4.5.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan teknik Durbin-

Watson Test. Teknik ini dilakukan dengan melihat angka besaran Durbin-Watson 

apabila di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. Hasil uji 

autokorelasi dengan teknik Durbin-Watson Test disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

1.806a
Model
1

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Jaminan, Bukti
Fisik, Perhatian, Tanggapan, Kehandalan

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Nasabahb. 
 

 

Hasil uji Durbin-Watson sebagaimana pada Tabel 4.21 diperoleh nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,806. Besaran nilai ini terletak di antara -2 sampai +2. 

Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami 

gangguan autokorelasi.  

4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang diolah 

dengan alat bantu program komputerisasi statistik SPSS (Statistical Package for 

Social Science) sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 4.22: 
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Tabel 4.22 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

Variabel 
Koefisien 
Regresi  

(bi) 
t hitung Sig. t Keputusan 

Terhadap Ho 

Konstanta 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 

-1,421 
0,334 
0,273 
0,167 
0,436 
0,159 

 
4,205 
3,480 
2,459 
6,852 
2,115 

 
0,000 
0,001 
0,016 
0,000 
0,037 

 
Ditolak 
Ditolak 
Ditolak 
Ditolak 
Ditolak  

Korelasi (R)  = 0,873 
R Square  = 0,762 
Adjusted R Square = 0,749  
F hitung   = 59,622 
Sig. F   = 0,000    
N   = 99     

 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada 

Tabel 4.22, maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Y = -1,421 + 0,334 X1 + 0,273 X2 + 0,167 X3 + 0,439 X4 + 0,159 X5 

Interpretasi: 

a. Untuk setiap sumbangan (kontribusi) dari variabel kehandalan (X1) 

akan mempengaruhi variabel kepuasan nasabah atau pelanggan (Y) 

sebesar 0,334 dengan asumsi bahwa variabel tanggapan (X2), bukti 

fisik (X3), perhatian (X4), dan jaminan (X5) adalah konstan.  

b. Untuk setiap sumbangan (kontribusi) dari variabel tanggapan (X2) 

akan mempengaruhi kepuasan nasabah atau pelanggan (Y) sebesar 

0,273 dengan asumsi bahwa variabel kehandalan (X1), bukti fisik (X3), 

perhatian (X4), dan jaminan (X5) adalah konstan. 

c. Untuk setiap sumbangan (kontribusi) dari variabel bukti fisik (X3) 

akan mempengaruhi kepuasan nasabah atau pelanggan (Y) sebesar 
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0,167 dengan asumsi bahwa variabel kehandalan (X1), tanggapan (X2), 

perhatian (X4), dan jaminan (X5) adalah konstan.  

d. Untuk setiap sumbangan (kontribusi) dari variabel perhatian (X4) akan 

mempengaruhi kepuasan nasabah atau pelanggan (Y) sebesar 0,439 

dengan asumsi bahwa variabel kehandalan (X1), tanggapan (X2), bukti 

fisik (X3), dan jaminan (X5) adalah konstan. 

e. Untuk setiap sumbangan (kontribusi) dari variabel jaminan (X5) akan 

mempengaruhi kepuasan nasabah atau pelanggan (Y) sebesar 0,159 

dengan asumsi bahwa kehandalan (X1), tanggapan (X2), bukti fisik 

(X3), dan perhatian (X4) adalah konstan. 

 
4.7 Pengujian Hipotesis  

Dalam penelitian ini hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan teknik 

Uji F dan Uji t. Berikut ini adalah uraian hasil pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini. 

4.7.1 Uji F 

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 59,622, 

dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. 

Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

kualitas jasa yang terdiri dari kehandalan (X1), tanggapan (X2), bukti fisik (X3), 

perhatian (X4) dan jaminan (X5) terhadap kepuasan nasabah. Besarnya sumbangan 

variabel kehandalan (X1), tanggapan (X2), bukti fisik (X3), perhatian (X4) dan 

jaminan (X5) terhadap variabel kepuasan nasabah dapat dilihat pada nilai Adjusted 

R Square yaitu sebesar 0,762 atau 76,2%. Artinya, variabel kehandalan, 

tanggapan, bukti fisik, perhatian, dan jaminan yang digunakan dalam persamaan 
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regresi ini secara bersama-sama (simultan) memberikan kontribusi yang nyata 

(signifikan) terhadap kepuasan nasabah sebesar 76,2%. Sedangkan sisanya 

sebesar 23,8% merupakan kontribusi dari variabel lain di luar penelitian ini 

4.7.2 Uji t 

Untuk menguji kebenaran hipotesis kedua (H2) digunakan analisis regresi 

parsial dengan teknik uji t yang dapat dilihat pada Tabel 4.22. Secara parsial hasil 

pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengaruh Parsial Kehandalan (X1) Terhadap Kepuasan Nasabah (Y) 

Hasil perhitungan secara parsial yang dapat dilihat dalam Tabel 

4.22, menunjukkan bahwa secara parsial variabel kehandalan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan 

nasabah pada tingkat signifikansi 0,05 (α<0,05). Hal ini dapat dibuktikan 

dengan besarnya koefisien regresi (b1) sebesar 0,334 dengan nilai t hitung 

sebesar 4,205 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H0 

ditolak dan H2 diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan 

bahwa dimensi kehandalan berupa kemudahan prosedur pelayanan, jam 

layanan khusus yang tersedia bila dalam keadaan mendesak, ketepatan 

jam kerja pelayanan dengan informasi yang tersedia, dan sedikitnya 

kesalahan pada komputer berbasis on line saat transaksi perbankan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

b. Pengaruh Parsial Tanggapan (X2) Terhadap Kepuasan Nasabah (Y) 

Hasil perhitungan secara parsial yang dapat dilihat dalam Tabel 

4.22, menunjukkan bahwa secara parsial variabel tanggapan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah pada 
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tingkat signifikansi 0,05 (α<0,05). Hal ini dapat dibuktikan dengan 

besarnya koefisien regresi (b2) sebesar 0,273 dengan t hitung sebesar 3,480 

dengan signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H2 

diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan bahwa dimensi 

tanggapan berupa pelayanan yang baik, cepat dan efektif, kemauan 

karyawan membantu nasabah, respon yang cepat dalam menangani 

transaksi perbankan, ketepatan dan kecepatan dalam memecahkan 

masalah nasabah, dan ketersediaan bank untuk mengatasi gangguan pada 

sarana dan mesin transaksi on line (mesin ATM) yang dialami nasabah 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

c. Pengaruh Parsial Bukti Fisik (X3) Terhadap Kepuasan Nasabah (Y) 

Hasil perhitungan secara parsial yang dapat dilihat dalam Tabel 

4.22, menunjukkan bahwa secara parsial variabel bukti fisik mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah pada 

tingkat signifikansi 0,05 (α<0,05). Hal ini dapat dibuktikan dengan 

besarnya koefisien regresi (b3) sebesar 0,167 dengan t hitung sebesar 2,459 

dengan signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H2 

diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan bahwa dimensi 

bukti fisik berupa kemutakhiran piranti keras dan lunak, kenyamanan, 

kebersihan dan kemudahan menjangkau fasilitas fisik oleh nasabah dan 

lokasi Bank BRI yang mudah dijangkau memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. 
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d. Pengaruh Parsial Perhatian (X4) Terhadap Kepuasan Nasabah (Y) 

Hasil perhitungan secara parsial yang dapat dilihat dalam Tabel 

4.22, menunjukkan bahwa secara parsial variabel perhatian mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah pada 

tingkat signifikansi 0,05 (α<0,05). Hal ini dapat dibuktikan dengan 

besarnya koefisien regresi (b4) sebesar 0,436 dengan t hitung sebesar 6,852 

dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H2 

diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan bahwa dimensi 

perhatian berupa tersedianya sarana untuk menampung kritik, saran dan 

masukan dari nasabah atas sistem on line yang dijalankan Bank BRI, 

tindak lanjut terhadap kritik, saran dan masukan dari nasabah dan 

kemudahan karyawan yang bertugas untuk dihubungi oleh nasabah 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

d. Pengaruh Parsial Jaminan (X5) Terhadap Kepuasan Nasabah (Y) 

Hasil perhitungan secara parsial yang dapat dilihat dalam Tabel 

4.22, menunjukkan bahwa secara parsial variabel jaminan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah pada 

tingkat signifikansi 0,05 (α<0,05). Hal ini dapat dibuktikan dengan 

besarnya koefisien regresi (b5) sebesar 0,159 dengan t hitung sebesar 2,115 

dengan signifikansi sebesar 0,037 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H2 

diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan bahwa dimensi 

jaminan berupa kemampuan dan pengetahuan karyawan memberikan 

layanan on line, kerahasaiaan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
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privasi nasabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. 

 
4.8 Pembahasan  

4.8.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-1 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-1, penelitian ini  

berhasil menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas 

jasa yang terdiri dari kehandalan (X1), tanggapan (X2), bukti fisik (X3), perhatian 

(X4) dan jaminan (X5) terhadap kepuasan nasabah (pelanggan). Hasil ini 

mendukung hasil penelitian Sundari (2001), Dewi (2003), Hardiani (2006), dan 

Handayani dan Cahyono (2008) juga menunjukkan bahwa kualitas layanan atau 

kualitas jasa berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (pelanggan).  

Pelayanan adalah sebuah pemberian terhadap nasabah karena adanya 

timbal balik terhadap penanaman modalnya mengingat jasa bank sangat besar 

karena sudah menjaga dan menggunakan dana dari nasabah dengan baik dan 

pemberian pelayanan itu dalam bentu sistem on line, tabungan dengan ATM yang 

merupakan contoh upaya bank dalm memberikan layanan yang cepat dan akurat 

Sumarni (2002). Sedangkan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya. Umumnya harapan pelanggan merupakan 

perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila ia 

membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang atau jasa) (Kotler, 1994).  

Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas jasa yang terdiri 

dari kehandalan, tanggapan, bukti fisik, perhatian, dan jaminan secara simultan 

(bersama-sama) terhadap kepuasan nasabah (pelanggan) dapat disebabkan adanya 
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respon yang baik dari nasabah terhadap layanan sistem komputerisasi online yang 

dijalankan oleh Bank BRI. Di samping itu, penggunaan teknologi dalam layanan 

perbankan sangat diperlukan dalam era digital saat ini. Hasil ini penelitian ini 

mengindikasikan bahwa kepuasan nasabah (pelanggan) sangat bergantung kepada 

baik buruknya kualitas pelayanan (kualitas jasa) yang diberikan oleh penyedia 

jasa (dalam penelitian ini lembaga keuangan perbankan). Kepuasan nasabah 

(pelanggan) dapat terpenuhi apabila kinerja perusahaan sesuai dengan harapan 

yang diinginkan oleh para pelanggannya. 

 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-2 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-2, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh secara parsial antara variabel kualitas jasa yang 

terdiri dari variabel kehandalan, ketanggapan, bukti fisik, perhatian, dan jaminan 

terhadap kepuasan nasabah. Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Sundari (2001), Dewi (2003), Hardiani (2006), dan 

Handayani dan Cahyono (2008) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

kehandalan, ketanggapan, bukti fisik, perhatian, dan jaminan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah.  

 Pelayanan nasabah (Customer Service) berlaku selama masa kerja kita dari 

pekerjaan yang pertama sampai yang terakhir maka pelayanan pelanggan 

(nasabah) yaitu merupakan fasilitas yang diberikan oleh seseorang kepada orang 

lain dalam jual beli barang dan jasa untuk memberikan kepuasan dan 

kenyamanan. Kotler (2002) menyatakan kualitas adalah keseluruhan ciri dari 

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk 
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memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Konsep kualitas sering 

dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas 

kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Pada kenyataannya aspek ini bukanlah 

satu-satunya aspek kualitas, dalam perspektif TQM (Total Quality Manajement) 

kualitas dipandang secara lebih luas dimana tidak hanya aspek hasil saja yang 

ditekankan melainkan juga meliputi proses lingkungan dan manusia Tjiptono 

(2002:51). Dimana kualitas diwujudkan dalam sistem komputerisasi online untuk 

memberikan pelayanan yang lebih memuaskan agar nasabah bisa merasa apa yang 

diharapkan dengan apa yang diberikan sesuai dengan harapan nasabah. Kualitas 

layanan merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan (persepsi) 

konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen (pelanggan), jika 

kualitas layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang 

diharapkan maka layanan dikatakan berkualitas dan memuaskan Purnama 

(2006:19). 

Adanya pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel kualitas 

jasa yang terdiri dari kehandalan, tanggapan, bukti fisik, perhatian, dan jaminan 

terhadap kepuasan nasabah (pelanggan) dapat disebabkan masing-masing dimensi 

dalam kualitas jasa memiliki kemampuan sendiri-sendiri dalam mempengaruhi 

kepuasan nasabah sehingga nasabah merasakan kepuasan terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh bank. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masing-

masing dimensi kualitas jasa mampu mempengaruhi kepuasan nasabah dalam 

menikmati layanan yang diberikan oleh penyedia jasa (dalam penelitian ini Bank 

BRI Unit Kepanjen1 Kanca Martadinata Malang).  
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Dimensi kehandalan secara umum berkaitan dengan kemampuan 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, 

serta mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan dengan komunikasi 

yang baik hasil pengujian secara parsial menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara dimensi kehandalan dengan kepuasan nasabah hasil tersebut 

mendukung fakta selama ini bahwa nasabah tidak mau membuang waktu lebih 

lama ketika menggunakan jasa perbankan Bank BRI Unit Kepanjen 1 Kanca 

Martadinata Malang. Dengan adanya kemudahan prosedur pelayanan yang 

dilakukan oleh Bank BRI Unit Kepanjen 1 Kanca Martadinata Malang melalui 

penggunaan sistem komputerisasi online misalnya membuka tabungan dan 

deposito, transfer uang baik antar bank atau ke bank-bank lain baik dalam rupiah 

maupun dalam valuta asing, transaksi lainnya nasabah merasakan hasil yang 

memuaskan. Tidak hanya itu dengan adanya jam layanan khusus yang tersedia 

selama 24 jam bila dalam keadaan mendesak nasabah ingin melakukan transaksi 

penarikan uang tunai maupun transfer ke rekening lain maka hal tersebut dapat 

dilakukan dengan mudah melalui mesin ATM yang telah disediakan oleh Bank 

BRI Unit Kepanjen 1 Kanca Martadinata Malang dan yang terakhir para nasabah 

juga merasa terpuaskan dengan ketepatan dan kesesuaian penyediaan data dan 

informasi yang dibutuhkan nasabah serta minimalnya kesalahan yang dilakukan 

oleh sistem komputerisasi online pada saat transaksi dilakukan pada Bank BRI 

Unit Kepanjen 1 Kanca Martadinata Malang yang sesuai dengan penelitian 

Hardiani (2006). 

 Dimensi tanggapan secara umum berkaitan dengan pemberian pelayanan 

kepada nasabah dengan cepat dan efektif sesuai dengan yang dijanjikan secara 
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sistem komputerisasi online hasil pengujian secara parsial menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan antara dimensi tanggapan dengan kepuasan nasabah 

hasil tersebut mendukung fakta bahwasanya dalam melayani nasabah diharapkan 

petugas customer service harus melakukannya sesuai prosedur layanan yang 

diberikan dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan nasabah 

dan bisa memberikan pelayanan secara cepat dan bisa memberikan informasi yang 

relevan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nasabah dengan sistem komputerisasi 

online dan mempunyai pemahaman yang baik dan luas terhadap jenis-jenis dan 

bentuk-bentuk produk serta pelayanan jasa bank, nasabah yang ingin menabung 

atau cuma ingin mengetahui informasi seputar bank bisa menunggu dengan sabar 

karena didukung dengan proses sistem antrian secara komputerisasi tanpa 

menghambat customer service yang sedang menjalankan tugasnya. Tidak hanya 

itu respon karyawan Bank BRI yang cepat dalam menangani transaksi perbankan 

misalnya : dalam penyetoran uang on line juga didukung dengan sumber daya 

manusia yang berkompeten dan ketepatan, kecepatan karyawan dalam 

memecahkan masalah yang dialami nasabah sehingga nasabah merasakan 

kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Unit1 Kanca Martadinata 

Malang dan yang terakhir ketersediaan bank untuk mengatasi gangguan pada 

sarana dan mesin transaksi on line (mesin ATM) yang dialami nasabah pihak 

Bank BRI bisa memberikan service yang memuaskan karena ditangani oleh 

sumber daya manusia yang profesional yang sesuai dengan penelitian Hardiani 

(2006). 

Dimensi bukti fisik yang meliputi kemutakhiran piranti keras dan lunak 

misalnya mesin ATM untuk mendukung sistem online system nasabah merasakan 
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kepuasan dengan adanya sistim komputerisasi online yang dijalankan oleh Bank 

BRI Unit Kepanjen1 Kanca Martadinata Malang walaupun nasabah tidak melihat 

secara langsung sistem yang diterapkan oleh Bank BRI tapi nasabah merasakan 

adanya kepuasan dengan inovasi teknologi komputerisasi online system sehingga 

memberikan kemudahan bagi customer service dalam menjalakan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagi pemberi jasa. Selain itu kenyamanan, kebersihan 

merupakan modal awal dalam memberikan pelayanan secara maksimal sebab 

nasabah akan nyaman bertransaksi dengan bank jika kebersihan, kenyamanan bisa 

diwujudkan dengan baik dan kemudahan menjangkau fasilitas fisik oleh nasabah 

dapat memberikan kontribusi yang bagus dimana nasabah merasakan adanya 

kepuasan terhadap kebersihan dan kenyamanan yang diberikan oleh Bank BRI 

Unit Kepanjen1 Kanca Martadinata Malang dan yang terakhir lokasi Bank BRI 

yang mudah dijangkau yang membuat nasabah merasa nyaman dalam melakukan 

transaksi dengan Bank BRI tanpa harus datang ke kantor cabang, penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Hardiani (2006). 

Dimensi perhatian yang meliputi kemudahan melakukan hubungan dengan 

cara memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada 

nasabahnya, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan nasabah. Dari hasil 

pengujian didapat bahwa dimensi perhatian memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah hal ini disebabkan oleh adanya perhatian yang baik 

dari pihak bank secara individu kepada nasabah misalnya tersedianya sarana 

untuk menampung saran, kritik dan masukan dari nasabah atas sistem on line 

yang dijalankan Bank BRI dan adanya perhatian dari pihak bank dalam 

menanggapi kritik dan saran yang diberikan oleh nasabah sehingga bank bisa 
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mewujudkan keinginan dari nasabah dan yang terakhir kemudahan karyawan 

Bank BRI yang bertugas untuk dihubungi oleh nasabah meberikan kontribusi 

yang sangat bagus walaupun seorang customer service sedang sibuk masih bisa 

menerima nasabah via telepon dan itu membuktikan bahwa kinerja karyawan 

Bank BRI memang berkualitas dan dapat diandalkan yang sesuai dengan 

penelitian Hardiani (2006). 

 Dimensi jaminan yang mencangkup pengetahuan dan kecakapan para 

pekerja yang memberikan jaminan bahwa mereka bisa memberikan layanan 

dengan baik sangat menunjang dalam memberikan pelayanan dimana jika bank 

tidak menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten akan mengakibatkan 

nasabah tidak mendapatkan kepuasan dan dari hasil pengujian didapat bahwa 

dimensi perhatian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

nasabah hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan dan pengetahuan karyawan 

Bank BRI Unit Kepanjen1 Kanca Martadinata Malang yang baik dalam 

memberikan pelayanan secara sistem komputerisasi online terhadap nasabah 

sehingga nasabah merasa yakin bertransaksi dengan pihak banak. Tidak hanya itu 

nasabah juga merasakan perasaan aman dalam melakukan transaksi secara sistem 

komputerisasi online, sebab nomor rekening, nomor PIN dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan privasi nasabah dijamin kerahasiaannya oleh Bank BRI Unit 

Kepanjen1 Kanca Martadinata Malang hal itu sangat penting dalam bertransaksi 

dengan bank karena jika pihak bank tidak bisa menjamin kerahasiaan identitas 

nasabah maka nasabah tidak akan nyaman bertransaksi dengan bank tersebut, 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Hardiani (2006). 

 



BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-1, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas jasa 

yang terdiri dari kehandalan (X1), tanggapan (X2), bukti fisik (X3), perhatian 

(X4) dan jaminan (X5) terhadap kepuasan nasabah. Hasil ini mendukung 

hasil penelitian Sundari (2001), Dewi (2003), Hardiani (2006), dan 

Handayani dan Cahyono (2008). Hasil ini dapat disebabkan adanya respon 

yang baik dari nasabah terhadap layanan sistem komputerisasi online yang 

dijalankan oleh Bank BRI. Di samping itu, penggunaan teknologi dalam 

layanan perbankan sangat diperlukan dalam era digital saat ini. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa kepuasan nasabah (pelanggan) sangat bergantung 

kepada baik buruknya kualitas pelayanan (kualitas jasa) yang diberikan oleh 

penyedia jasa (dalam penelitian ini lembaga keuangan perbankan). 

Kepuasan nasabah (pelanggan) dapat terpenuhi apabila kinerja perusahaan 

sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh para pelanggannya. 

2.  Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-2, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh secara parsial antara variabel kualitas jasa 

yang terdiri dari variabel kehandalan, daya tanggap, bukti fisik, perhatian, 
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dan jaminan terhadap kepuasan nasabah. Hasil ini mendukung hasil 

penelitian Sundari (2001), Dewi (2003), Hardiani (2006), dan Handayani 

dan Cahyono (2008). Diduga hal ini disebabkan masing-masing dimensi 

dalam kualitas jasa memiliki kemampuan sendiri-sendiri dalam 

mempengaruhi kepuasan nasabah. Hasil ini penelitian ini mengindikasikan 

bahwa masing-masing dimensi kualitas jasa mampu mempengaruhi 

kepuasan nasabah (pelanggan) dalam menikmati layanan yang diberikan 

oleh Bank BRI. 

 
5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah pada jumlah sampel yang tidak terlalu 

besar dan hanya dilakukan pada bank pemerintah, sehingga hasilnya kurang 

dapat digeneralisasi di semua sektor perusahaan.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka dapat 

diberikan beberapa saran antara lain: 

1. Bagi perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan dan memelihara 

hubungan baik dengan para pelanggannya dengan memberikan pelayanan 

yang berkualitas baik terutama pada aspek atau dimensi kehandalan, 

ketanggapan, bukti fisik, perhatian, dan jaminan. Hal ini dimaksudkan agar 

para pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga 

diharapkan mereka tetap setia (loyal) dalam menggunakan jasa perusahaan.  
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2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dikembangkan dengan menggunakan 

sampel pada bank swasta serta menambah jumlah sampel lebih banyak lagi. 

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian selanjutnya dapat melengkapi 

hasilpenelitian
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Lampiran I        No. Responden  

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

NASABAH DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI ONLINE 

( STUDI KASUS PADA BANK BRI UNIT KEPANJEN 1 KANCA 

MARTADINATA MALANG ) 

 

Kepada Yth.  

Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kepanjen I 

Di Tempat  

 

Dengan Hormat,  

 Sehubungan dengan penulisan skripsi saya sebagai mahasiswa fakultas 

ekonomi jurusan akuntansi universitas brawijaya yang berjudul : “PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH DENGAN 

SISTEM KOMPUTERISASI ONLINE”, saya mohon dengan hormat kepada 

Bapak/Ibu/Saudara/I untuk berkenan mengisi kuesioner yang terdiri dari 

beberapa pertanyaan dan pernyataan yang tersedia.  

 Mengingat penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik, maka saya 

menjamin kerahasiaan identitas responden dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I 

bebas memeberikan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan.  

 Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

besarnya bagi penelitian ini. Atas kerjasama dan kesediaan waktu yang 

Bapak/Ibu/Saudara/I berikan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya.  

 

       Hormat saya,   

 

  

 

       SHOLIHAH NINI ANIS  
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Identitas Peneliti  

Nama  : Sholihah Nini Anis  

Nim  : 0410233144 

Jurusan : Akuntansi 

Fakultas : Ekonomi 

Universitas  : Brawijaya  

 

1. PETUNJUK PENGISIAN 

 Isilah data berikut sesuai dengan identitas anda dan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, anda dapat memberikan tanda silang (X) 

pada salah satu kolom jawaban yang telah disediakan.  

Keterangan  

SP : Sangat Puas 

P : Puas 

CP : Cukup Puas 

KP : Kurang Puas  

TP : Tidak Puas  

 

2. IDENTITAS RESPONDEN  

a. Nama    :   

b. Jenis Kelamin   : (1) Laki-laki   (2) Perempuan  

c. Usia     :  

d. Pekerjaan     : (1) Pegawai Negeri Sipil 

  (2) Pegawai Swasta  

  (3) Pelajar / Mahasiswa  

  (4) TNI/POLRI 

  (5) Wiraswasta  

  (6) Lain-lain  

e. Pendidikan Terakhir  : (1) SD 

  (2) SMP 



 xvii

  (3) SMA 

  (4) Akademi (D1,D2,D3) 

  (5) Sarjana (S1,S2,S3) 

f. Jumlah Penghasilan Perbulan : (1) < Rp. 500.000 

  (2) Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000 

  (3) Rp. 1.000.000,- s/d Rp 5.000.000 

  (4) > Rp 5.000.000   

  

3. DAFTAR PERTANYAAN  

DIMENSI KEHANDALAN (X1) 

No Pertanyaaan SP P CP KP TP 

1 Kemudahan prosedur pelayanan seperti :membuka 

tabungan dan deposito, transfer uang dsb secara 

sistim komputerisasi.  

     

2 Jam layanan khusus yang tersedia bagi nasabah 

bila dalam keadaan mendesak (misal: pengambilan 

uang tunai lewat ATM pada saat hari libur/besar 

secara sistem komputerisasi.  

     

3 Ketepatan jam kerja pelayanan nasabah dengan 

informasi yang telah tersediasecara komputeriasi.  

     

4 Sedikitnya kesalahan yang dilakukan oleh 

komputer berbasis online pada saat transaksi 

perbankan yang dilayani oleh karyawan bank 

secara sistem komputerisasi.  

     

 

DIMENSI TANGGAPAN (X2) 

No Pertanyaan SP P CP KP TP 

1 Pelayanan karyawan bank BRI yang baik, cepat 

dan efektif sesuai dengan yang dijanjikan secara 

sistem komputerisasi online.  
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2 Karyawan bank mau membantu nasabah misal : 

customer service memberikan informasi cara 

pengambilan uang melalui ATM dsb secara 

sistem komputerisasi.  

     

3 Respon karyawan Bank BRI yang cepat dalam 

menangani transaksi perbankan misal : dalam 

penyetoran uang on line.  

     

4 Ketepatan dan kecepatan karyawan dalam 

memecahkan masalah yang dialami nasabah  

     

5 Ketersediaan bank untuk mengatasi gangguan 

pada sarana dan mesin transaksi on line (mesin 

ATM) yang dialami nasabah.  

     

 

 DIMENSI BUKTI FISIK (X3) 

No Pertanyaan  SP P CP KP TP 

1 Kemutakhiran piranti keras dan lunak misal mesin 

ATM untuk mendukung sistem on line system.  

     

2 Kenyamanan, kebersihan dan kemudahan 

menjangkau fasilitas fisik oleh nasabah  

     

3 Penampilan karyawan Bank BRI sudah rapi dan 

professional untuk mendukung online system.   

     

4 Fasilitas yang berupa interior dan eksterior yang 

menarik untuk dilihat oleh nasabah untuk 

mendukung sistem online system 

     

5 Lokasi Bank BRI yang mudah dijangkau       
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DIMENSI PERHATIAN (X4) 

No Pertanyaan SP P CP KP TP 

1 Tersedianya sarana untuk menampung 

kritik,saran dan masukan dari nasabah atas sistem 

on line yang dijalankan Bank BRI.  

     

2 Tindak lanjut karyawan Bank BRI terhadap 

kritik,saran dan masukan dari pelanggan.  

     

3 Kemampuan karyawan Bank BRI untuk 

mengenal nasabah  

     

4 Kemudahan karyawan Bank BRI yang bertugas 

untuk dihubungi oleh nasabah  

     

 

DIMENSI JAMINAN (X5) 

No Pertanyaan  SP P CP KP TP 

1 Kemampuan dan pengetahuan karyawan 

memberikan layanan on line. 

     

2 Kerahasaiaan nomor rekening,PIN dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan privasi 

nasabah untuk menghindari kecurangan  

     

3 Karyawan Bank BRI bersikap ramah dan sopan 

kepada nasabah  

     

4 Reputasi dan prestasi yang diperoleh Bank BRI       

 

KEPUASAN NASABAH (Y) 

No Pertanyaan  SP P CP KP TP 

1 Seberapa puaskah anda atas terpenuhinya 

berbagai macam transaksi perbankan yang 

anda lakukan berkat kecanggihan sistem 

komputerisasi on line oleh Bank BRI Unit 

Kepanjen1  

     



 xx

Untuk pertanyaan dibawah ini pilihan jawabannya yaitu : 

A : Lebih dari tiga kali   

B : Tiga kali  

C : Dua Kali  

D : Satu Kali 

E : Tidak Pernah  

 

No Pertanyaan A B C D E 

2 Berapa kalikah anda melakukan transaksi 

perbankan pada Bank BRI Unit Kepanjen 1 

secara berulang dalam sebulan.  

     

Sumber : Purnama  (2006:22) dan Nasution (2002:57) 

 

Atas kesediaan saudara dalam mengisi Kuesioner ini, Peneliti mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya.  

 

 

 



Lampiran 2
DATA SKORING HASIL KUESIONER

No. X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 Y.1 Y.2
1 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4
5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4
6 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4
7 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 5 5 4 4
8 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4
9 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 3 4 3 5 5 3
10 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4
11 4 4 5 4 4 5 3 3 5 3 5 3 5 4 3 4 4 5 3
12 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3
13 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 1
15 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 5 4 5 4 3
16 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 1 3 4 3 3
17 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 3 5 4 4
18 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 2 3 5 3 1
19 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5
20 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4
21 3 1 3 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2
22 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 2 4 2 1 3 3 4 2
23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3
24 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
25 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 4 5 5 3 3 3 4 5 5 4 5 3 2 3 4 5 4 3
30 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
31 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
32 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 3 2 4 4 3 3 2



No. X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 Y.1 Y.2
34 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 4 5 3 3 4 4 3 3 2 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3
36 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2
37 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
38 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2
39 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4
40 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4
41 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 5 3 2 4 3 5 4 3
42 4 3 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4
43 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5
44 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2
45 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4
46 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 3 2 5 4 5 4 3
47 5 4 5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4
48 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3
50 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4
51 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
52 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2
53 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2
54 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5
55 4 4 5 3 3 2 5 3 3 4 5 4 4 2 2 4 4 3 4
56 5 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3
57 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 2 4 4 2 4 5 4 4
58 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 3 5 3 3
59 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
60 5 5 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
61 4 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4
62 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 4
63 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 4 5 5 5
64 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4
65 4 3 3 3 5 5 5 3 4 4 3 2 3 3 3 4 5 4 3
66 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4
67 5 5 5 4 4 4 4 3 2 3 5 3 3 2 2 4 5 4 4
68 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 2 2 5 4 4 3



No. X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 Y.1 Y.2
69 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4
70 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4  
71 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 4 3 3 2 4 4 3 5 2
72 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 5 4 3
73 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 3 4 5 4 3
74 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 3 3 2 3 4 4 4 2
75 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4
76 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4
77 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4
78 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 3 3 3 2 4 4 4 3
79 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4
80 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4
81 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 5 4 5
82 5 5 5 4 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 2 4 5 4 4
83 4 4 4 4 5 3 5 4 3 3 4 5 2 2 3 4 5 4 4
84 5 5 4 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 2 4 5 4 4
85 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 3 2 2 4 5 4 4
86 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 2 1 2 3 4 2
87 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3
88 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4
89 5 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4
90 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5
91 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5
92 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4
93 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
94 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4  
95 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3
96 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4
97 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5
98 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3
99 5 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4

total 144 131 125 127 135 122 131 125 114 125 130 117 113 95 112 129 137 127 117
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Lampiran 3 
DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN 
 
Frequency Table 

X1.1

14 14.1 14.1 14.1
43 43.4 43.4 57.6
42 42.4 42.4 100.0
99 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.2

1 1.0 1.0 1.0
9 9.1 9.1 10.1

13 13.1 13.1 23.2
49 49.5 49.5 72.7
27 27.3 27.3 100.0
99 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.3

29 29.3 29.3 29.3
40 40.4 40.4 69.7
30 30.3 30.3 100.0
99 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.4

1 1.0 1.0 1.0
5 5.1 5.1 6.1

26 26.3 26.3 32.3
44 44.4 44.4 76.8
23 23.2 23.2 100.0
99 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.1

5 5.1 5.1 5.1
19 19.2 19.2 24.2
46 46.5 46.5 70.7
29 29.3 29.3 100.0
99 100.0 100.0

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
31 31.3 31.3 33.3
49 49.5 49.5 82.8
17 17.2 17.2 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.3

1 1.0 1.0 1.0
1 1.0 1.0 2.0

25 25.3 25.3 27.3
41 41.4 41.4 68.7
31 31.3 31.3 100.0
99 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.4

4 4.0 4.0 4.0
37 37.4 37.4 41.4
41 41.4 41.4 82.8
17 17.2 17.2 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 xxxix

X2.5

1 1.0 1.0 1.0
9 9.1 9.1 10.1

43 43.4 43.4 53.5
28 28.3 28.3 81.8
18 18.2 18.2 100.0
99 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X3.1

2 2.0 2.0 2.0
23 23.2 23.2 25.3
48 48.5 48.5 73.7
26 26.3 26.3 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X3.2

2 2.0 2.0 2.0
16 16.2 16.2 18.2
52 52.5 52.5 70.7
29 29.3 29.3 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X3.3

4 4.0 4.0 4.0
30 30.3 30.3 34.3
29 29.3 29.3 63.6
36 36.4 36.4 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 xl

X4.1

1 1.0 1.0 1.0
45 45.5 45.5 46.5
41 41.4 41.4 87.9
12 12.1 12.1 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X4.2

18 18.2 18.2 18.2
48 48.5 48.5 66.7
33 33.3 33.3 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X4.3

3 3.0 3.0 3.0
16 16.2 16.2 19.2
30 30.3 30.3 49.5
37 37.4 37.4 86.9
13 13.1 13.1 100.0
99 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X5.1

2 2.0 2.0 2.0
30 30.3 30.3 32.3
51 51.5 51.5 83.8
16 16.2 16.2 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 xli

X5.2

1 1.0 1.0 1.0
14 14.1 14.1 15.2
37 37.4 37.4 52.5
47 47.5 47.5 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.1

1 1.0 1.0 1.0
21 21.2 21.2 22.2
59 59.6 59.6 81.8
18 18.2 18.2 100.0
99 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.2

2 2.0 2.0 2.0
13 13.1 13.1 15.2
25 25.3 25.3 40.4
46 46.5 46.5 86.9
13 13.1 13.1 100.0
99 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xlii

Y.2

2 2.0 2.0 2.0
13 13.1 13.1 15.2
25 25.3 25.3 40.4
46 46.5 46.5 86.9
13 13.1 13.1 100.0
99 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 4 
HASIL UJI VALIDITAS 
 
Correlations 
 

Correlations

1 .612** .464** .391** .770**
.000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99
.612** 1 .539** .424** .839**
.000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99
.464** .539** 1 .422** .771**
.000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99
.391** .424** .422** 1 .732**
.000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99
.770** .839** .771** .732** 1
.000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

TOTAL_X1

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTAL_X1

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

 
Correlations 
 

Correlations

1 .501** .467** .539** .264** .749**
.000 .000 .000 .008 .000

99 99 99 99 99 99
.501** 1 .418** .418** .384** .724**
.000 .000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99 99
.467** .418** 1 .539** .359** .759**
.000 .000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99 99
.539** .418** .539** 1 .359** .772**
.000 .000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99 99
.264** .384** .359** .359** 1 .667**
.008 .000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99 99
.749** .724** .759** .772** .667** 1
.000 .000 .000 .000 .000

99 99 99 99 99 99

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

TOTAL_X2

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL_X2

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

1 .185 .292** .333**
.067 .003 .001

99 99 99 99
.185 1 .309** .404**
.067 .002 .000

99 99 99 99
.292** .309** 1 .508**
.003 .002 .000

99 99 99 99
.333** .404** .508** 1
.001 .000 .000

99 99 99 99

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

TOTAL_X3

X3.1 X3.2 X3.3 TOTAL_X3

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

 
Correlations 
 

Correlations

1 .623** .280** .752**
.000 .005 .000

99 99 99 99
.623** 1 .398** .815**
.000 .000 .000

99 99 99 99
.280** .398** 1 .784**
.005 .000 .000

99 99 99 99
.752** .815** .784** 1
.000 .000 .000

99 99 99 99

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

TOTAL_X4

X4.1 X4.2 X4.3 TOTAL_X4

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xlv

Correlations 
Correlations

1 .371** .820**
.000 .000

99 99 99
.371** 1 .836**
.000 .000

99 99 99
.820** .836** 1
.000 .000

99 99 99

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X5.1

X5.2

TOTAL_X5

X5.1 X5.2 TOTAL_X5

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

 
 
Correlations 
 

Correlations

1 .501** .810**
.000 .000

99 99 99
.501** 1 .913**
.000 .000

99 99 99
.810** .913** 1
.000 .000

99 99 99

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y.1

Y.2

TOTAL_Y

Y.1 Y.2 TOTAL_Y

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xlvi

Lampiran 5 
HASIL UJI RELIABILITAS 
 
Reliability 

Case Processing Summary

99 100.0
0 .0

99 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.779 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Descriptive Statistics

4.2828 .70044 99
3.9293 .92860 99
4.0101 .77585 99
3.8384 .87723 99

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4

Mean Std. Deviation N

 
 
Reliability 

Case Processing Summary

99 100.0
0 .0

99 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.781 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 



 xlvii

Descriptive Statistics

4.0000 .83299 99
3.8182 .73351 99
4.0101 .83903 99
3.7172 .79591 99
3.5354 .92926 99

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5

Mean Std. Deviation N

 
 
Reliability 
 

Case Processing Summary

99 100.0
0 .0

99 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.517 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Descriptive Statistics

3.9899 .76258 99
4.0909 .72970 99
3.9798 .91451 99

X3.1
X3.2
X3.3

Mean Std. Deviation N

 
 
Reliability 

Case Processing Summary

99 100.0
0 .0

99 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 



 xlviii

Reliability Statistics

.660 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Descriptive Statistics

3.6465 .70440 99
3.1515 .70514 99
3.4141 1.01025 99

X4.1
X4.2
X4.3

Mean Std. Deviation N

 
 
Reliability 

Case Processing Summary

99 100.0
0 .0

99 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.541 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Descriptive Statistics

3.8182 .71946 99
4.3131 .75114 99

X5.1
X5.2

Mean Std. Deviation N

 
 
Reliability 

Case Processing Summary

99 100.0
0 .0

99 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.639 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Descriptive Statistics

3.9495 .66045 99
3.5556 .95000 99

Y.1
Y.2

Mean Std. Deviation N

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 l

Lampiran 6 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa

.488 2.051

.559 1.789

.843 1.187

.773 1.294

.556 1.800

Kehandalan
Tanggapan
Bukti Fisik
Perhatian
Jaminan

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Nasabaha. 
 

 
HETEROSKEDASTISITAS 

Regression Studentized Residual
210-1-2-3

Re
gr

es
sio

n S
tan

da
rd

ize
d P

red
ict

ed
 

Va
lue

2

1

0

-1

-2

-3

Scatterplot

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

 
AUTOKORELASI 

Model Summaryb

1.806a
Model
1

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Jaminan, Bukti
Fisik, Perhatian, Tanggapan, Kehandalan

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Nasabahb. 
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Lampiran 7 
HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
 
Regression 

Variables Entered/Removed b

Jaminan,
Bukti Fisik,
Perhatian,
Tanggapa
n,
Kehandala
n

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Nasabahb. 
 

 
Model Summary b

.873a .762 .749 .35101 1.806
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Jaminan, Bukti Fisik, Perhatian, Tanggapan,
Kehandalan

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Nasabahb. 
 

 
ANOVAb

36.729 5 7.346 59.622 .000a

11.458 93 .123
48.187 98

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Jaminan, Bukti Fisik, Perhatian, Tanggapan, Kehandalana. 

Dependent Variable: Kepuasan Nasabahb. 
 

 
 
 

Coefficientsa

-1.421 .323 -4.400 .000
.334 .079 .304 4.205 .000 .488 2.051
.273 .078 .235 3.480 .001 .559 1.789
.167 .068 .135 2.459 .016 .843 1.187
.436 .064 .394 6.852 .000 .773 1.294
.159 .075 .143 2.115 .037 .556 1.800

(Constant)
Kehandalan
Tanggapan
Bukti Fisik
Perhatian
Jaminan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Nasabaha. 
 



Lampiran 8 

Tahun Peneliti  Variabel  Hipotesis  Temuan  Kesimpulan  

2001 Titi Sundari 

(Pengaruh Kualitas 

Pelayanan (Service 

Quality) terhadap 

tingkat kepuasan 

pelanggan)Skripsi  

Variabel ada 5 

:variabel yang 

terdiri Kehandalan, 

Daya Tanggap, 

Bukti Fisik, 

Perhatian dan 

Jaminan  

1. Hipotesis nol atau H0 

menyatakan tidak ada 

perbedaan antara dua 

variabel atau tidak ada 

hubungan antara variabel 

X dan Y.  

2. Hipotesis kerja atau 

disebut hipotesis alternatif 

(Ha) menyatakan adanya 

hubungan antara variabel 

X dan Y atau adanya 

perbedaan antar dua 

kelompok. 

1. Mempunyai hubungan 

terbaik diantara kelima 

variabel yaitu pada 

unsur pelayanan 

responsiveness dan 

assurance yang artinya 

petugas TELKOM 

mampu memberikan 

pelayanan secara 

konsisten yang 

mengutamakan 

kejujuran,kesopanan dan 

rasa aman.  

2. Secara umum tingkat 

kepuasan pelanggan atas 

seluruh pelayanan yang 

Kualitas pelayanan 

menurut persepsi 

pelanggan sangat baik 

sedangkan tingkat 

kepuasan menurut 

persepsi mereka secara 

umum cukup puas dan 

ada pengaruh yang 

signifikan dan searah 

antara pelayanan dengan 

kepuasan pelanggan serta 

variabel yang paling 

besar pengaruhnya 

terhadap kepuasan 

pelanggan adalah 

variabel jaminan 
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diberikan TELKOM dan 

mereka merasa cukup 

puas terhadap pelayanan 

tersebut. 

(assurance). 

2003 Gita Rosita Dewi 

(Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Penabung PT. BRI 

Tbk. Cab. Blitar) 

Skripsi 

Variabel ada 5: 

variabel yang 

terdiri dari bukti 

langsung,kehandal

an,daya tanggap, 

jaminan dan 

Perhatian. 

1. Diduga terdapat pengaruh 

yang signifikan antara 

variabel bukti 

langsung(X1),kehandalan 

(X2), daya tanggap(X3), 

jaminan (X4) dan 

empaty(X5) terhadap 

kepuasan nasabah.  

2. Diduga terdapat pengaruh 

yang signifikan antara 

variabel bukti 

langsung(X1),kehandalan 

(X2), daya tanggap(X3), 

jaminan (X4) dan 

1. Variabel bukti langsung, 

keandalan,daya tanggap, 

jaminan dan empati 

mempunyai hubungan 

atau berkorelasi kuat 

dengan kepuasan 

nasabah terhadap 

kualitas pelayanan BRI. 

2. Ada pengaruh yang 

signifikan antara 

variabel bukti langsung, 

keandalan, daya 

tanggap, jaminan dan 

empati terhadap 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel 

kualitas pelayanan yang 

diwakili oleh bukti 

langsung (X1, keandalan 

(X2), daya tanggap(X3), 

jaminan(X4), empati(X5). 
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empaty(X5) terhadap 

kepuasan nasabah secara 

parsial.  

3. Diduga variabel 

kehandalan (X2) 

merupakan variabel yang 

paling dominant dalam 

mempengaruhi kepuasan 

nasabah.  

kepuasan nasabah 

penabung BRI. 

2006 Ria Hardiani 

(Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dengan 

Sistem 

Komputerisasi 

Online Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Studi Pada Bank 

BCA) Skripsi 

Variabel ada 5: 

variabel yang 

terdiri dari bukti 

langsung,keandala

n,daya 

tanggap,jaminan 

dan empati 

1. Variabel X1 secara parsial 

variabel bukti fisik 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

variabel Y 

2. variabel X2 secara parsial 

variabel kehandalan 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y 

1. Variabel bukti langsung, 

keandalan, daya 

tanggap, jaminan dan 

empati secara bersama-

sama berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel kepuasan 

nasabah (Y). 

2. Variabel kepuasan 

Secara bersama-sama 

dimensi bukti fisik (X1), 

keandalan (X2), daya 

tanggap   (X3), 

jaminan(X4), empati(X5) 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah (Y).namun dalam 

hal ini dimensi bukti fisik 
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3. variabel X3 secara parsial 

variabel daya tanggap 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y 

4. variabel X4 secara parsial 

variabel jamnan 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y 

5. variabel X5 secara parsial 

variabel perhatian 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y 

nasabah (Y) dipengaruhi 

oleh variabel 

X1,X2,X3,X4,X5 sebesar 

73,2% sedangkan 

sisanya 26,8% 

dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar 

variabel bebas yang 

diteliti. 

memiliki pengaruh 

terbesar terhadap 

kepuasan nasabah karena 

dimensi ini mengandung 

dimensi kunci pelayanan. 
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2008 Sri Handayani & 

Budhi Cahyono 

(pengaruh kinerja 

karyawan terhadap 

perceived service 

quality dan word of 

mounth 

recommendation 

pada BPRSUD kota 

salatiga). Jurnal 

Ekobis Vol.9 No.2 

Variabel ada empat

yaitu: variabel yang

terdiri dari kinerja

karyawan rawat

jalan,kinerja 

karyawan rawat

inap, kualitas

pelayanan yang

dirasakan dan word

of mounth

recommendation.  

1. H1 ada pengaruh kinerja 

karyawan rawat inap 

terhadap kualitas 

pelayanan yang dirasakan 

pada BPRSUD kota 

salatiga. 

2. H2 ada pengaruh kinerja 

karyawan rawat jalan 

terhadap kualitas 

pelayanan yang dirasakan 

pada BPRSUD kota 

salatiga. 

3. H3 ada pengaruh kinerja 

karyawan rawat inap 

terhadap word of mounth 

recommendation. 

4. H4 ada pengaruh kinerja 

karyawan rawat jalan 

1. Kinerja karyawan rawat 

inap memiliki pengaruh 

langsung dengan 

kepuasan pelayanan 

yang dirasakan.  

2. Kinerja karyawan rawat 

jalan akan menaikan 

kepuasan pelayanan 

yang dirasakan.  

3. Kinerja karyawan rawat 

jalan memiliki pengaruh 

langsung dengan word 

of mounth 

recommendation tanpa 

melalui variabel 

perantara. 

4. Kinerja karyawan rawat 

inap memiliki pengaruh 

Hipotesis pertama 

diterima dengan demikian 

ada pengaruh kinerja 

karyawan rawat inap 

terhadap kualitas 

pelayanan yang dirasakan 

pada BPRSUD kota 

salatiga, hipotesis kedua 

diterima dengan demikian 

ada pengaruh kinerja 

karyawan rawat jalan 

terhadap kualitas 

pelayanan yang dirasakan 

pada BPRSUD kota 

salatiga, hipotesis ketiga 

diterima maka ada 

pengaruh kinerja 

karyawan rawat inap 
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terhadap word of mounth 

recommendation. 

5. H5 ada pengaruh kualitas 

pelayanan yang dirasakan 

terhadap word of mounth 

recommendation.  

tidak langsung dengan 

word of mounth 

recommendation dengan 

variabel perantara 

kepuasan pelayanan 

yang dirasakan.  

5. Kinerja karyawan rawat 

jalan memiliki pengaruh 

tidak langsung dengan 

word of mounth 

recommendation dengan 

variabel perantara 

kepuasan pelayanan 

yang dirasakan.  

terhadap word of mounth 

recommendation, hipotesis 

keempat diterima maka 

ada pengaruh kinerja, 

hipotesis kelima diterima 

dengan dmeikian ada 

pengaruh terhadap kualitas 

pelayanan yang dirasakan 

terhadap word of mounth 

recommendation. 

 

2007 Rini Handayani 

(Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Variabel ada dua 

yaitu : ekpektasi 

kinerja, ekpektasi 

1. H1 ekpektasi kinerja 

mempunyai pengaruh 

poistif signifikan terhadap 

1. Ekpektasi kinerja 

mempunyai hubungan 

yang kuat dan konsisten 

Secara bersama-sama 

terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap minat 
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Mempengaruhi 

Minat Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Dan Penggunaan 

Sistem Informasi) 

Simposium Nasional 

Akuntansi X Unhas 

Makasar.  

usaha, faktor 

sosial, kondisi-

kondisi yang 

memfasilitasi 

pemakai, minat 

pemanfaatan 

sistem informasi.  

minat pemanfaatan SI 

2. H2 ekpektasi usaha 

mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap 

minat pemanfaatan SI  

3. H3 faktor sosial 

mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap 

minat pemanfaatan SI 

4. H4 kondisi-kondisi yang 

memfasilitasi pemakai 

mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap 

pengginaan sistem 

informasi. 

5. H5 minat pemanfaatan 

sistem informasi 

mempunyai pengaruh 

dengan sistem informasi 

penelitian Taylor dan 

Todd (1995) dan 

Venkatesh dan Davis 

(2000) menunjukkan 

hasil yang mendukung 

bahwa perceived 

usefulness merupakan 

faktor penentu yang 

signifikan terhadap 

kemauan individu untuk 

menggunakan sistem. 

2. Venkatesh et al., (2003), 

ekspektasi usaha 

mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan 

minat pemanfaatan SI 

hanya selama periode 

pemanfaatan sistem 

informasi dimana 

ekpektasi kinerja dapat 

membantu dalam 

meningkatkan kinerjanya 

,ekpektasi usaha 

merupakan ekpektasi 

dimana pemakai 

menganggap penggunaan 

SI mudah dan tidak 

memerlukan upaya,faktor 

sosial misalnya teman 

kerja,manajer,senior akan 

mempengaruhi mereka 

dalam memanfaatkan SI 

,kondisi-kondisi yang 

memfasilitasi pemakai 

maka semakin banya 
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positif signifikan terhadap 

pengginaan sistem 

informasi. 

pasca pelatihan tetapi 

kemudian menjadi tidak 

signifikan pada periode 

implementasi, hal ini 

konsisten dengan 

penelitian Davis et 

al(1989); Thompson et 

al. 

3. Thompson et al., (1991) 

dan Diana (2001) 

menemukan hubungan 

yang positif dan 

signifikan antara faktor-

faktor sosial pemakai 

sistem, dimana faktor-

faktor sosial ditunjukkan 

dari besarnya dukungan 

teman sekerja, manajer 

infrastruktur maka 

responden akan semakin 

cenderung menggunakan 

SI dan minat pemanfaatan 

sistem informasi 

berpengarug positif 

tetapitidak signifikan 

terhadap SI yang 

menunjukan respinden 

kurang mempunyai niat 

untuk memanfaatkan SI.   
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senior, pimpinan dan 

organisasi. Sedangkan 

Davis et.al (1989) 

menunjukkan tidak ada 

hubungan yang 

signifikan norma-norma 

sosial terhadap 

pemanfaatan SI. 

4. Venkatesh et al., (2003) 

menyatakan bahwa 

kondisi–kondisi yang 

memfasilitasi pemakai 

mempunyai pengaruh 

pada karyawan. 

5. Venkatesh et al., (2003) 

menyatakan bahwa 

terdapat adanya 

hubungan langsung dan 
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signifikan antara minat 

pemanfaatan SI terhadap 

penggunaan SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




