
ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITAS JASA PELAYANAN 
TERHADAP KEPUASAN NASABAH  

(Studi Pada Nasabah Tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Unit Dinoyo Malang) 

 
Disusun Oleh        : Setyawan Teguh Panulung 
Dosen Pembimbing  : Dr. Facthur Rohman SE, MSi 

 
ABSTRAK 

 
Dimensi kualitas jasa pelayanan merupakan keseluruhan aktivitas yang 

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

Adapun Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 100 orang nasabah 
Tabungan BritAma PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 
tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

Demi memperoleh hasil regresi yang baik, maka sebelum dilakukan uji 
regresi terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi 
klasik. Uji hipotesis menggunakan uji Fhitung dan thitung. Untuk menganalisis data 
digunakan uji regresi linier berganda dan diperkuat uji asumsi klasik yaitu uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisistas.  

Dari Uji F diketahui bahwa secara simultan variabel bukti fisik (tangible), 
keandalan (reliability) daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 
empati (empathy) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 
sedangkan secara parsial hanya variabel Responsiveness yang berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan nasabah sedangkan variabel yang lain tidak 
berpengaruh signifikan. 

 Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel Responsiveness 
adalah variabel dominan yang mempengaruhi kepuasan nasabah. Oleh karena itu 
Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang perlu meningkatkan pelayanannya, 
sehingga nasabah akan lebih percaya dan akan terus menggunakan jasa perbankan 
dari Bank Rakyat indonesia Unit Dinoyo Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa satu variabel yang 
signifikan maka peneliti menyarankan sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Unit 
Dinoyo Malang agar lebih fokus lagi dalam memberikan pelayanan yang lebih 
baik kepada nasabah. Dengan melihat variabel Responsiveness yang dominan 
maka hendaknya perlu perhatian pada variabel ini untuk dijadikan suatu perbaikan 
dan menciptakan kepuasan nasabah secara berkesinambungan. 
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