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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan antar bank di Indonesia memunculkan era baru perbankan. Era 

baru yang dimaksud adalah era yang dinamis dimana tingkat persaingan bisnis 

antar perusahaan semakin ketat baik di pasar domestik maupun pasar 

internasional, khususnya persaingan bisnis antar jasa layanan bank. Banyaknya 

bank menyebabkan persaingan dalam industri perbankan semakin ketat. Masing-

masing bank berlomba menarik dana dari masyarakat, baik dengan tawaran hadiah 

maupun bunga yang tinggi. Dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan 

tersebut, maka bank-bank harus jeli dalam melihat peluang pasar serta keinginan 

dan kebutuhan dari nasabah. Bank yang ingin berkembang dan mendapatkan 

keunggulan kompetitif harus dapat memberikan jasa berkualitas dengan biaya 

yang lebih murah, dan pelayanan yang lebih baik dan dapat memuaskan 

kebutuhan nasabah sehingga timbul loyalitas. Dalam industri jasa, kualitas 

pelayanan adalah faktor yang sangat penting karena merupakan suatu Profit 

Strategy untuk memikat lebih banyak pelanggan baru, mempertahankan 

pelanggan yang ada, menghindari berpindahnya pelanggan dan menciptakan 

keunggulan khusus. 

Dunia perbankan sekarang ini sangat bertumpu kepada kualitas teknologi 

informasi yang digunakan oleh setiap bank yang mempunyai kemampuan 

teknologi hampir setara. Persamaan produk, fitur, atau kemudahan pelayanan 

menjadikan perbankan menjadi industri yang homogen. Untuk memenangkan 
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Persaingan dalam industri yang homogen, salah satu cara adalah 

menyediakan jenis dan kualitas pelayanan yang dapat membedakan suatu bank 

dengan bank yang lain. Selain kualitas teknologi informasi yang digunakan bank, 

unsur lain yang penting dalam perbankan adalah unsur keamanan, kepercayaan 

dan berwawasan kepada nasabah. 

Untuk dapat unggul dalam mengahadapi persaingan, maka sebuah 

perusahaan haruslah berwawasan nasabah. Nasabah merupakan aset terbesar yang 

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

selalu terjadi perubahan pada diri nasabah. Berbagai keinginan dan kebutuhan 

nasabah harus selalu dapat dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu perusahaan harus 

mampu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah itu sendiri untuk 

menarik dan mempertahankan nasabah. Pengelolaan pelayanan ini untuk 

memenuhi harapan nasabah, karena harapan nasabah memiliki peranan yang besar 

sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kualitas maupun kepuasan.  

Kepuasan nasabah merupakan perbandingan antara perkiraan atau 

keyakinan nasabah tentang layanan yang akan diterima (harapan) dengan 

kenyataan karakteristik operasi pokok dari layanan yang diterimanya secara aktual 

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

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, 

namun jika pelayanan yang diterima melampaui harapan nasabah, maka kualitas 

pelayanan yang dipersepsikan adalah ideal.  

Kualitas pelayanan sebuah perusahaan perbankan bagi nasabah 

menggambarkan keadaan kinerja bank dan keseriusannya dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah sebagai mitra usaha dunia perbankan. Menurut Undang 
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– Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan 

keluarnya Undang – Undang RI. Nomor 10 tahun 1998, maka jenis perbankan 

berdasarkan fungsinya terdiri dari bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR). Bentuk Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri 

dengan keluarnya undang – undang diatas berubah fungsinya menjadi Bank 

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

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

di Indonesia, sehingga memiliki pengalaman yang tinggi dalam dunia perbankan 

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

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

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

PT. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan 

pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu yaitu 

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

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

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

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

sebesar Rp. 20.466 milyar.  

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, maka 

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 

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

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

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

Kantor Perwakilan hongkong, 40 Kantor Kas bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 
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Payment Point, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayan Desa. Keunggulan – 

keunggulan tersebut mendorong untuk dilakukannya penelitian pada PT. Bank 

BRI Unit Dinoyo Malang karena lokasinya yang strategis sehingga dapat 

memudahkan untuk berurusan dengan bank.  

Dalam menjalankan aktivitas bank pada saat teknologi dan produk – 

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

Unit Dinoyo, menyadari ketatnya tingkat persaingan antar bank saat ini, baik oleh 

bank pemerintah maupun bank swasta, seperti diantaranya oleh keberadaan Bank 

Central Asia (BCA), Bank Tabungan Negara (BTN), dan lain sebagainya. Pihak 

manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang berusaha terus 

meningkatkan kualitas pelayanan untuk dapat selalu fokus pada kepuasan 

nasabah.  

Namun pada berbagai kasus riil tidak semua kualitas pelayanan yang 

diterima nasabah sesuai dengan tingkat harapannya. Penilaian nasabah atas 

layanan  yang diterima kadangkala tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan 

oleh pihak manajemen. Pada satu sisi pihak manajemen menganggap bahwa 

kinerja yang pegawai bank berikan telah optimal dan sesuai dengan tingkat 

harapannya, namun disisi lain yaitu nasabah beranggapan bahwa kinerja masih 

kurang atau tidak sesuai dengan harapan nasabah. Sebagai upaya memperkecil 

perbedaan persepsi tersebut pihak manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Unit Dinoyo Malang, harus dapat mengevaluasi tingkat kepuasan nasabah 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry dalam seperti yang dikutip oleh Lupiyoadi (2005:123) Untuk 

mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan dapat menganalisis lima variabel – 
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variabel kualitas  pelayanan, yang terdiri dari Bukti Fisik (Tanggibles), Keandalan 

(Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance) dan Empati 

(Empathy).  

Dengan demikian penting dilakukan riset pemasaran untuk mengetahui 

persepsi nasabah terhadap layanan produk dan jasa yang telah dirasakan selama 

ini yang diharapkan dapat memudahkan pihak bank untuk melakukan strategi 

pemasaran bank dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada 

nasabah. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penelitian ini  akan dituangkan 

dalam bentuk skripsi yang diberi judul “ANALISIS PENGARUH DIMENSI 

KUALITAS JASA PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH 

(Studi Pada Nasabah Tabungan BritAma PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Unit Dinoyo Malang)” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah pokok sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial 

antara kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti langsung 

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

jaminan (assurance), dan empati (empathy) terhadap kepuasan nasabah 

tabungan BritAma pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang.  

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

mempengaruhi kepuasan nasabah tabungan BritAma pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang.  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka terdapat beberapa hal 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial 

antara kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti langsung 

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

jaminan (assurance), dan empati (empathy) terhadap kepuasan nasabah 

tabungan BritAma pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang.  

2. Untuk mengetahui variabel kualitas pelayanan  yang terdiri dari bukti fisik 

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

jaminan (assurance), dan empati (empathy) manakah yang dominan 

mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah tabungan BritAma pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain adalah sebagai berikut :  

a. Bagi Mahasiswa  

 Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama 

kuliah terhadap kenyataan.  

 Melatih penulis untuk berpikir secara kritis, sisitematis, dan analistik 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.  

 Sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang dunia perbankan, 

khususnya dalam bidang pemasaran.  
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b. Bagi Perguruan Tinggi  

 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penulisan karya tulis tingkat 

perguruan tinggi.  

 Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pembaca dan peneliti 

selanjutnya, sehingga diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti 

selanjutnya.  

c. Bagi Bank  

 Memberikan informasi dan pengetahuan tentang hubungan antara 

kinerja pelayanan dengan kepuasan nasabah, serta variabel-variabel 

yang mempengaruhi kepuasan nasabah.  

 Sebagai bahan pertimbangan Bank di dalam menentukan kebijakan 

yang diambil khususnya di dalam melakukan pengembangan dan 

perbaikan dari segi kinerja pelayanan, demi menjaga loyalitas serta 

kepuasan nasabah.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pemasaran dan Konsep Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan 

pengembangan perusahaan, dan juga untuk memperoleh laba. Suatu perusahaan 

tidak akan mampu bertahan jika perusahaan tersebut tidak dapat memasarkan 

produk yang dihasilkan, baik berupa barang atau jasa. 

Untuk dapat memberikan batasan tentang pemasaran ada beberapa kutipan 

mengenai definisi pemasaran dari pendapat pakar, antara lain menurut Kotler 

(2005:10) sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain”. 

Pengertian pemasaran menurut William J Stanton yang diterjemahkan oleh 

Basu Swastha dan Irawan (2004:4) adalah: 

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 

da mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial”. 
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Menurut Miller dan Layton dalam Tjiptono (2006:2) mendifinisikan 

pemasaran sebagai berikut :  

“Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar 

sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional.”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dijelaskan bahwa arti pemasaran 

adalah jauh lebih luas dari pada arti penjualan. Pemasaran mencakup usaha 

perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu 

dipuaskan, menentukan produk yang hendak diproduksi, menentukan harga produk 

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

tersebut. Jadi kegiatan pemasaran adalah kegiatan – kegiatan yang saling 

berhubungan sebagai suatu  sistem. Tetapi pemasaran bukanlah merupakan suatu cara 

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

pertukaran hanyalah merupakan suatu tahap dalam proses permasaran. Sebenarnya, 

pemasaran itu dilakukan baik sebelum maupun sesudah  pertukaran. 

2.1.2 Bauran Pemasaran 

 Menurut Kotler (2005:17), bauran pemasaran (marketing mix) adalah: 

“seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-

menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran”. 

 Mc Carthy dalam Kotler (2005:17) mengklasifikasikan alat-alat itu 

menjadi empat kelompok utama yang disebut 4 P pemasaran, yaitu: 

1. Produk (product) 
Poduk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk 
memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk yang dipasarkan mencakup 
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barang, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, 
informasi, dan ide. 

2. Harga (price) 
Harga adalah biaya atau sesuatu yang harus dikeluarkan oleh pembeli 
untuk mendapatkan nilai dari barang atau jasa yang dibelinya untuk 
memuaskan keinginan dan kebutuhannya. 

3. Distribusi (place) 
Distribusi merupakan proses untuk memastikan bahwa produk tersedia 
kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Distribusi meliputi letak outlet dan 
toko, keputusan-keputusan jumlah persediaan barang, pengangkutan 
barang, dan letak gudang. 

4. Promosi (promotion) 
Promosi merupakan kegiatan komunikasi penjualan yang bersifat persuasif 
yang menginformasikan tentang suatu barang atau jasa kepada calon 
pembeli. Promosi meliputi promosi penjualan, iklan, sales force, hubungan 
masyarakat (public relation), dan pemasaran langsung (direct marketing). 
 

2.1.3 Konsep Pemasaran 

Pada umumnya setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau filosofi 

pemasaran, yaitu anggapan yang diyakini perusahaan sebagi dasar dari setiap 

kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

“Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu dipengaruhi 

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

dan lingkungan eksternal perusahaan” (Tjiptono 2006).  

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

 “sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan 

konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup 

perusahaan”. 

Selanjutnya menurut Kotler (2005:22), konsep pemasaran agar dapat 

mudah di pahami dengan mendefinisikan beberapa konsep inti yang bertujuan 

agar pemasar dapat berhasil dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 
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Lebih lanjut Kotler (2005:22), menjelaskan inti dari konsep pemasaran 

sebagai berikut:  

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

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

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

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

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

f) Pertukaran dan transaksi 
Pertukaran merupakan konsep ini dari pemasaran, mencakup perolehan 
produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu 
sebagai gantinya. Sedangkan transaksi adalah perdagangan nilai antara dua 
atau lebih pihak. 

g) Saluran pemasaran 
Untuk mencapai pasar sasaran, pemasar menggunakan tiga jenis saluran 
pemasaran, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran 
penjualan. 

h) Persaingan  
Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang memiliki 
keunggulan tersendiri sehingga mungkin dapat di pertimbangkan oleh 
seorang konsumen. 
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Menurut Tjiptono (2006:3) Perkembangan Konsep Pemasaran, adalah 

sebagai berikut: 

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

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

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

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

e. Konsep pemasaran sosial  
Pemasar yang menganut konsep ini, beranggapan bahwa konsumen hanya 
akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan 
kebutuhan dan keinginannya serta berkontribusi pada kesejahteraan 
lingkungan sosial konsumen. 
 
Selain lima konsep utama tersebut Hoekstra dalam (Tjiptono, 2006:5), 

Mengajukan konsep pemasaran baru, yaitu konsep pelanggan (customer concept). 

Dimana konsep ini merupakan orientasi manajemen yang menekankan bahwa 

perusahaan menjalin relasi dengan pelanggan sasaran individual terseleksi yang 

menjadi mitra perusahaan dalam merancang, menawarkan, meredefinisi, dan 

merealisasikan nilai pelanggan superior. Kerja sama yang erat dengan mitra – 

mitra yang lain dalam sistem pemasaran (seperti pemasok dan perantara ). Hal itu 

dilakukan dalam rangka mewujudkan laba jangka panjang melalui kepuasan 

pelanggan, kepuasan mitra dan kepuasan karyawan. Konsep pelanggan 

menyiratkan adanya reorientasi pemasaran, dari yang sebelumnya menempatkan 
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Kapasitas  
Produksi 

Ditujukan Pada 
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Kapabilitas Produksi Program Pemasaran 

Memasarkan Produk 
dan Jasa 

pemasaran sebagai konsep sentral dalam perilaku perusahaan menjadi orientasi 

pada pelanggan sebagai fokus utamanya.  

 

Gambar 2.1 
Perbandingan antara Konsep Penjualan, Produksi, dan Pemasaran 
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Sumber: Doyle, P. (Tjiptono:2006 : 5) 
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Setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau filosofi pemasaran, 

yaitu falsafah atau anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar dari setiap 

kegiatannya dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

Perkembangan inti konsep pemasaran dapat berubah sejalan dengan 

semakin kompleknya keinginan dan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, untuk 

sekarang ini perusahaan dituntut tidak hanya berorientasi pada konsumen saja 

sehingga dengan demikian perusahaan dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen. 

 

2.2 Pemasaran Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai apa itu jasa sebenarnya, terlebih 

dahulu perlu diketahui definisi jasa itu sendiri. Menurut Kotler (2005:111) jasa 

didefinisikan sebagai berikut : 

"Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan dengan suatu produk fisik". 

Sedangkan Adrian Payne dalam Yazid (2005:3) merumuskan jasa sebagai: 

“Aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) 
intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi 
dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak 
menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja 
muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai 
kaitan dengan produk fisik”. 
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Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa jasa merupakan kegiatan 

ekonomi dimana didalamnya terjadi suatu interaksi yang menimbulkan pemberian 

tambahan nilai atau manfaat yang tidak berwujud dari penyedia jasa kepada 

pelanggan. Meskipun nantinya akan terjadi interaksi dengan barang-barang milik dari 

pelanggan dalam memberikan tambahan nilai atau manfaat tersebut, namun tidak ada 

transfer atau perpindahan pemilikan barang dari satu pihak ke pihak lainnya. 

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

sendiri memiliki banyak arti, mulai dari pelayanan personal sampai jasa sebagai suatu 

produk. Zeithaml dan Bitner dalam Yazid (2005:3), mencoba untuk memberikan 

solusi dengan cara merangkum semua definisi jasa diatas, yaitu : 

“Jasa itu mencakup semua aktivitas ekonomi yang keluarannya bukanlah 
produk atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya 
dilakukan pada waktu yang sama, dan nilai tambah yang diberikannya dalam 
bentuk (kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip 
intangible bagi pembeli pertamanya”. 
 

Jadi pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang menghasilkan 

produk tetapi tidak dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi 

pada saat yang sama dengan waktu produk tersebut dihasilkan serta memberi nilai 

tambah atau pemecahan atas masalah yang dihadapi pelanggan. 

Selanjutnya, Kotler (2005:112) membedakan penawaran suatu perusahaan 

menjadi lima kategori yaitu : 

a.   Barang berwujud murni  
Tawaran hanya terdiri dari barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau 
garam. Tidak ada jasa yang menyertai produk ini. 

 b.  Barang berwujud yang disertai layanan 
Tawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau beberapa 
layanan untuk meningkatkan daya tarik konsumennya. Sebagai contoh 
produsen mobil tidak hanya menjual mobilnya saja tetapi juga 
memperhatikan pelayanan bagi konsumennya. 
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c.   Campuran 
Tawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Misalnya, 
orang mengunjungi restoran untuk mendapatkan makanan dan pelayanan. 

d.   Jasa Utama yang disertai barang dan jasa tambahan 
Tawaran terdiri dari satu jasa utama disertai jasa tambahan dan/atau barang 
pendukung. Contohnya, para penumpang pesawat terbang membeli jasa 
transportasi.  

e.   Jasa murni 
Tawaran hanya terdiri dari jasa. Contohnya mencakup jasa menjaga bayi, 
psikoterapi dan jasa memijat. 

2.2.2 Bauran Pemasaran Jasa 

 Selain pendekatan pemasaran empat P (product, price, promotion, dan 

place) yang biasanya digunakan dalam pemasaran produk fisik, Booms dan Bitner 

dalam Kotler (2005:116) menyarankan tiga tambahan P untuk pemasaran jasa, 

yaitu: 

1. Orang (people) 
People atau orang disini dapat diartikan sebagai penyedia jasa yang segala 
aktifitasnya akan sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan kepada 
konsumen. 

2. Bukti fisik (physical evidence) 
Merupakan usaha perusahaan untuk menunjukkan kualitas jasa yang mereka 
sediakan melalui bukti fisik dan penyajian. 

3. Proses (process) 
Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari 
prosedur, jadwal, pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin dimana 
jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. 

2.2.3 Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan produk fisik 

atau barang. Tjiptono (2006:18) merangkum ada lima karakteristik yang melekat 

pada jasa yaitu: 

a.  Intangibility 
Tidak seperti halnya produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 
didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Konsumen akan menarik 
kesimpulan akan mutu jasa dari tempat, orang, peralatan, alat 
komunikasi, simbol dan harga yang mereka lihat.  
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b. Inseparability 
Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 
sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 
diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama (tidak 
terpisahkan). 

c.   Variability/Heterogenity/inconsistency 
Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output 
artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung kepada 
siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

d. Perishability 
Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa itu mudah lenyap. Dalam hal ini tidak 
menjadi masalah apabila permintaan tetap. Tetapi jika permintaan 
berfluktuasi, perusahaan jasa akan menghadapi masalah yang rumit. 

e. Lack of ownership 
Lack of ownwrship merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada 
pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan 
manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan 
atau menjualnya. 
 
Jadi dapat dijelaskan bahwa jasa itu berbeda dengan barang. Apabila barang 

dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. 

Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum menikmatinya sendiri. 

Apabila pelanggan membeli jasa, maka pelanggan hanya menggunakan, 

memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Dalam pemasaran jasa terdapat 

interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan yang keduanya mempengaruhi hasil 

dari jasa tersebut. Oleh karena itu jasa merupakan non standardized output sehingga 

mempunyai sifat yang beragam. Keragaman ini yang membuat pelanggan jasa 

seringkali meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih 

penyedia jasa.  

2.2.4 Tipe-Tipe Pemasaran Dalam Industri Jasa 

 Pemenuhan jasa dipengaruhi oleh berbagai elemen yang kompleks, tidak 

hanya ditinjau dari produk jasa utamanya saja, melainkan juga hal-hal seperti 

bangunan penyedia jasa dan desain interior kantor penyedia jasa. Pelanggan bahkan 
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memberikan perhatian tentang karyawan penyedia jasa. Jadi, hasil dari proses 

produksi jasa dipengaruhi oleh banyak variabel. 

 Christian Gronroos dalam Kotler (2005:117) menyatakan bahwa: pemasaran 

jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal, tetapi juga pemasaran internal 

dan pemasaran interaktif. 

1. Pemasaran Eksternal 
Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan normal yang dilakukan 
oleh perusahaan dalam menyiapkan, memberi harga, mendistribusikan, dan 
mempromosikan jasa kepada konsumen. 

2. Pemasaran Internal 
Pemasaran internal menggambarkan pekerjaan yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk melatih dan memotivasi pegawainya untuk melayani 
pelanggan dengan baik. 

3. Pemasaran Interaktif 
Pemasaran interaktif menggambarkan keterampilan karyawan dalam 
melayani pelanggan. Hal ini penting karena pelanggan menilai kualitas 
bukan hanya dari kualitas teknisnya, tetapi juga dari kualitas fungsionalnya. 
Jadi, penyedia jasa harus memberikan “high-tech” dan juga “high-touch”. 

 

Gambar 2.2 
Tiga Jenis Pemasaran Dalam Industri Jasa 

 
Perusahaan 
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            Interaktif 
          Sumber: Kotler (2005:118) 
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2.3 Kualitas Jasa 

2.3.1 Pengertian Kualitas Jasa 

Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya sering terdengar perbincangan 

mengenai kualitas baik itu mengenai perbandingan baik buruknya suatu barang 

maupun mengenai pelayanan yang diberikan oleh unit penyedia jasa. Makna 

kualitas jasa berbeda-beda bagi tiap orang tergantung cara mendefinisikannya dan 

juga pada konteksnya. 

Definisi kualitas menurut Rambat (2006:175) yaitu: 

“Kualitas produk (jasa) adalah sejauh mana produk (jasa) memenuhi 

spesifikasi-spesifikasinya.” 

Sedangkan menurut ISO 9000 dalam Rambat (2006:175) definisi kualitas 

jasa yaitu : 

“Derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi 

persyaratan (yaitu kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya 

tersirat atau wajib).” 

Selanjutnya definisi kualitas jasa menurut Wycof dalam Tjiptono 

(2006:260) yaitu: 

“Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang 

diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan.” 

Dari tiga definisi diatas dapat dikemukakan bahwa kualitas dinilai dari 

kemampuannya untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan dan juga merupakan 

suatu ciri-ciri dan karakteristik yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, 
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proses, dan lingkungan yang memiliki persepsi didalam memenuhi atau melebihi 

dari suatu harapan. 

2.3.2 Dimensi Kualitas Jasa 

 Dimensi kualitas jasa dapat digunakan manajemen sebagai acuan untuk 

menyusun kerangka perencanaan strategis dan analisis. Dengan menentukan 

dimensi kualitas jasa akan memudahkan perusahaan untuk menentukan standar 

baku pelayanan kepada pelanggan.  

  Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Kotler (2005:123) ada 

lima dimensi kualitas jasa, yaitu: 

1. Bukti fisik (Tangibles)  
Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 
pihak eksternal yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan 
yang digunakannya (tekhnologi), serta penampilan pegawainya. 

2. Keandalan (Reliability) 
Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 
dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Ketanggapan (Responsiveness) 
Suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 
dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Jaminan (Assurance)  
Pengetahuan, sopan santun dan kemampuan dan sifat dapat dipercaya yang 
dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 

5. Empati (Empathy) 
Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 
perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

2.3.3 Model  Kualitas Jasa 

Faktor penentu tingkat kualitas jasa adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya keadaan tidak terpenuhinya harapan kualitas jasa dari sisi 

pelanggan, yang sering dinyatakan sebagai model kualitas jasa.  
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Gambar 2.3 
Model Kualitas Jasa (Gap Model)  

 

 
Sumber: Kotler (2005:123) 

 Kotler (2005:123) mengidentifikasikan lima kesenjangan (gap) yang 

menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa yang dirangkum 

sebagai berikut: 

a. Gap 1 Persepsi Manajemen yaitu adanya perbedaan antara harapan 
pelanggan dengan persepsi manajemen tentang apa yang diinginkan 
pelanggan. Disini manajemen tidak selalu memahami benar apa yang 
diinginkan oleh pelanggannya. 

b. Gap 2 Spesifikasi Kualitas yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen 
mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Manajemen 
mungkin benar dalam memahami keinginan pelanggan tetapi tidak 
menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik. 

c. Gap 3 Penyampaian Pelayanan yaitu kesenjangan antara spesifikasi 
kualitas jasa dan penyerahan jasa. Dalam hal ini personil mungkin tidak 
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terlatih baik atau bekerja melampaui batas dan tidak mampu atau bersedia 
memenuhi standar. Atau dihadapkan pada standar yang berlawanan, 
seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan 
melayaninya dengan cepat. 

d. Gap 4 Komunikasi Pemasaran yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa 
dan komunikasi eksternal. Disini harapan pelanggan dipengaruhi oleh 
pernyataan yang dibuat oleh wakil-wakil dan iklan perusahaan. 

e. Gap 5 Pelayanan yang dirasakan yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang 
dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Perbedaan ini terjadi 
apabila pelanggan mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang berbeda 
dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas jasa. 

 
 

2.4 BANK  

2.4.1 Pengertian Bank  

Hasibuan (2005: 2) menjelaskan pengertian bank secara umum adalah 

lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, 

pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator 

pertumbuhan perekonomian “.  

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

“lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. 

Sedangkan pengertian lembaga keuaangan menurut Kasmir (2006: 11) adalah 

“setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik 

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

menghimpun dan menyalurkan dana”. 

Kemudian pengertian bank menurut Undang – Undang RI nomor 10 tahun 

1998 tanggal tanggal 10 Nopember 1998 tentang perbankan dalam Kasmir 

(2007:12) adalah “ bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarkat dalam 
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bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat 

banyak”. 

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan usaha perbankan meliputi 

tiga macam utama diantaranya yaitu :  

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

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

jenis – jenis simpanan. Antara lain : simpanan giro, simpanan tabungan, 

simpanan deposito. 

2. Meyalurkan dana (lending), merupakan melempar kembali dana yang 

diperoleh melalui simpanan giro, tabungan  dan deposito ke masyarakat 

dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional atau pembiayaan bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Atau 

dapat juga dikatakan sebagai kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun 

dari masyarakat (seperti jenis –jenis kredit seperti: kredit investasi, kredit 

modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit 

profesi). 

3. Memberikan jasa –jasa bank lainnya (services), merupakan kegiatan 

penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan 

menyalurkan dana ( seperti halnya : jasa pengiriman uang (transfer), jasa 

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

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

dan jasa –jasa lain.  
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2.4.2 Fungsi Bank  

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

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

dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat.  

2.4.3 Tujuan Bank  

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

dijelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.  

Dari Uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbankan di Indonesia pada 

umumya bertujuan membantu pemerintah di dalam meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan rakyat banyak karena dana yang terkumpul dari rakyat 

dipergunakan untuk kepentingan rakyat juga. Bahkan sebagai agen pembangunan, 

bank turut serta menstabilkan peredaran perekonomian masyarakat disamping 

mencari keuntungan dari kelangsungan hidup bank itu sendiri.  

2.4.4 Jenis – Jenis Bank  

Praktik perbankan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang –Undang 

Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang – Undang Perbankan 

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

1976, terdapat beberapa jenis perbankan.  

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan 

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

kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan maupun jangkauan wilayah 
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operasinya.Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham 

yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari segi penentuan harga yaitu 

antara Bank Konvensional berdasarkan bunga dan Bank Syariah berdasarkan bagi 

hasil. 

Menurut Undang – Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dalam 

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

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

1. Bank Umum  

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Disamping kedua jenis bank di atas  dalam praktiknya masih terdapat satu 

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

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

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

Bank Indonesia (BI). “Fungsi Bank Sentral ini diatur oleh Undang – Undang 

nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia”, (Kasmir (2006). 

2.4.5 Kegiataan Usaha Bank  

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum menurut pasal 6 

Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir 

(2006:229-230) adalah sebagai berikut :  

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

 Memberikan kredit. 
 Menerbitkan surat pengakuan hutang.  
 Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan perintah nasabahnya.  
 Surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

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

 Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.  
 Sertifikat Bank Indonesia.  
 Obligasi.  
 Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.  
 Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 

tahun.  
 Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah.  
 Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjam dana kepada bank 

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

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

 Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan jasa serta surat berharga.  
 Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain bedasarkan suatu 

kontrak.  
 Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.  
 Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal 

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

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

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

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

 

2.5 Kepuasan Pelanggan  

2.5.1 Pengertian Pelanggan  dan Nasabah 

Pelanggan merupakan konsep utama mengenai kepuasan dan kualitas 

pelayanan. Dalam hal ini pelanggan memegang peranan yang penting untuk 

mengukur kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang diterima. 

Pemahaman mengenai suatu pelanggan telah mengalami perkembangan dari 

pandangan tradisional ke pandangan modern.  
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Menurut Cambridge International Directories dalam Rambat Lupiyoadi 

(2006:174), menyatakan bahwa: “pelanggan adalah seorang yang membeli barang 

atau jasa” 

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

mendefinisikan pelanggan sebagai berikut : “pelanggan adalah seorang yang 

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

Dari beberapa difinisi tentang pelanggan diatas, maka dapat dijelaskan 

bahwa pelanggan baik pelangagan internal maupun eksternal adalah seorang yang 

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

memuaskan keinginannya dan kebutuhannya dengan memiliki suatu produk atau 

jasa tersebut.  

Sedangkan pengertian nasabah menurut Kartajaya dalam Sipahutar 

(2005:1) memberikan beberapa penjelasan antara lain: 

1. Nasabah adalah orang yang tidak tergantung pada bank, tetapi banklah 

yang tergantung pada nasabah 

2. Nasabah adalah orang yang membawa bank pada keinginannya. 

3. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan 

nasabah 

4. Nasabah adalah orang yang eksistensinya teramat penting sehingga harus 

dipuaskan oleh perbankan. 

2.5.2 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa kualitas bersumber dari harapan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Dengan demikian apabila 
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perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu memuaskan pelanggannya. 

Definisi mengenai kepuasan diungkapkan oleh Kotler (2005:70) yaitu: 

“Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau 

hasil) suatu produk dan harapan-harapannya”. 

Sementara itu beberapa pakar juga memberikan definisi yang lain mengenai 

kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Menurut Howard dan Sheth dalam 

Tjiptono (2006:349) menyatakan bahwa :  

”kepuasan pelanggan adalah kondisi kognitif pembeli berkenaan dengan 

kewaspadaan atau ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan 

dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan”. 

Engel dalam Tjiptono (2006 :349) menyatakan bahwa :  

“kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang 

dipilih sekurang – kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi 

harapan”. 

Dari pengertian tentang arti dari kepuasan pelanggan, maka dapat 

dikemukakan bahwa kepuasan pelanggan didasarkan pada kesesuaian antara 

harapan pelanggan dengan persepsi yang dirasakan pelanggan dari kinerja /produk 

yang diberikan oleh perusahaan. Kondisi kepuasan pelanggan tercipta apabila 

persepsi bernilai lebih besar atau sama dengan harapan sebaliknya kondisi 

ketidakpuasan terjadi apabila persepsi lebih kecil dari harapan sehingga tingkat 

kepuasan bernilai negatif. 
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2.5.3 Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan 

Pada umumnya program kepuasan pelanggan menyebabkan pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan 

suatu perusahaan. Tjiptono (2006:354) mengemukakan beberapa strategi yang 

dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu : 

a. Barang dan jasa berkualitas 
Perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus 
memiliki produk berkualitas baik dan layanan prima. Paling tidak, 
standarnya harus menyamai para pesaing utama dalam industri. Untuk 
itulah berlaku prinsip “quality comes first, satisfaction programs follow”. 
Biasanya perusahaan yang tingkat kepuasan pelanggannya tinggi 
menyediakan tingkat layanan pelanggan yang tinggi pula. Seringkali itu 
merupakan cara mereka menjustifikasi harga yang lebih mahal. 

b. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing 
 Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata 
lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus menerus. 
Strategi Relationship Marketing dapat diimplementasikan dengan 
membuat daftar nama pelanggan, mencakup catatan penting lainnya 
mengenai pelanggan yang oleh perusahaan dianggap perlu dibina 
hubungan jangka panjang. Dengan tersediannya informasi semacam itu, 
maka diharapkan perusahaan dapat memuaskan para pelanggan secara 
lebih baik, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan 
sehingga terjadi pembelian ulang. 

c. Strategi Program promosi loyalitas 
Program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi antara 
perusahaan dan pelanggan. Biasanya,  program ini memberikan semacam  
‘penghargaan’ (reward) khusus (seperti bonus, diskon, voucher, dan 
hadiah yang dikaitkan dengan frekuensi pembelian atau pemakaian produk 
/ jasa perusahaan) kepada pelanggan  kelas kakap atau pelanggan rutin 
(heavy users)  agar tetap loyal kepada produk dari perusahaan 
bersangkutan. Program yang semula dipelopori industri penerbangan ini 
telah merambah ke berbagai industri lainnya, seperti hotel, penyewaan 
mobil, penyewaan VCD/DVD, pusat kebugaran, mail- order catalogs, dan 
lain – lain. 

d. Strategi fokus pada pelanggan terbaik (best customers) 
Sekalipun program promosi loyalitas beraneka ragam bentuknya, namun 
semuanya memiliki kesamaan pokok dalam hal fokus pada pelanggan 
yang paling berharga. Program – program semacam ini berfokus pada 20 
persen dari pelanggan yang secara rutin mengkonsumsi 80 persen dari 
penjualan (sesuai dengan prinsip Pareto). 
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e. Strategi penanganan keluhan yang efisien 
  Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi puas. Kecepatan dan ketepatan 
penanganan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya kepercayaan 
pelanggan terhadap perusahaan. Karena semakin lama keluhan ditangani, 
maka pelanggan akan berfikir bahwa perusahaan tidak mampu 
memberikan kepuasan kepada pelanggan. Semua pihak yang ada di dalam 
perusahaan berhak dan wajib turut campur dalam penanganan keluhan 
terutama pihak manajemen puncak. 

f. Strategi unconditional guarantees 
Unconditional guarantees dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan 
program kepuasan pelanggan. Garansi merupakan janji eksplisit yang 
disampaikan kepada para pelanggan mengenai tingkat kinerja yang 
diharapkan akan mereka terima. Garansi ini bermanfaat dlam mengurangi 
resiko pembelian oleh pelanggan, memberikan sinyal mengenai kualitas 
produk dan secara tegas menyatakan bahwa perusahaan bertanggungjawab 
atas produk /jasa yang diberikannya. 

g.   Menerapkan  Program pay – for – performance 
 Program kepuasan pelanggan tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan 

sumber daya manusia organisasi. Sebagai ujung tombak perusahaan yang 
berinteraksi langsung dengan para pelanggan dan berkewajiban 
memuaskan mereka, karyawan juga harus dipuaskan kebutuhannya. 
Dengna kata lain, total customer satisfaction harus didukung pula dengan 
total quality reward yang mengaitkan sistem peneliaan kinerja dan 
kompensasi dengan kontribusi setiap karyawan dalam penyempurnaan 
kualitas dan peningkatan kepuasan pelanggan. 

2.5.4 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Kotler (2005:72) mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan yaitu sebagai berikut : 

a. Sistem Keluhan dan Saran 
 Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 
menayampaikan saran, pendapat, dan keluhan. Media yang digunakan bisa 
berupa kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, 
dan lain-lain. semua informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat 
memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, 
sehingga memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk 
mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi karena metode ini 
bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai 
kepuasan atau ketidak puasan pelanggan. 

b. Survei Kepuasan Pelanggan 
 Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survai, baik survai melalui pos, telepon, maupun wawancara 
pribadi. Melalui survai, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 
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umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberi tanda 
positif  bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

c. Belanja Siluman 
 Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang-orang tertentu sebagai pembeli 

keperusahaan lain atau ke perusahaan sendiri. Pembeli-pembeli misteri ini 
melaporkan keunggulan dan kelemahan pelayanan. Juga melaporkan 
segala sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan mengambil keputusan oleh 
manajemen. Bukan hanya orang-orang yang disewa untuk menjadi 
pembeli bayangan tetapi juga manajer sendiri harus turun ke lapangan, 
belanja ke toko saingan dimana ia tidak dikenal. Pengalaman manajer ini 
sangat penting karena data dan informasi yang diperoleh langsung dialami 
sendiri. 

d. Analisis Pelanggan Yang Hilang 
 Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 
itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan dan 
penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 
tetapi pemantauan tingkat kehilangan pelanggan juga penting, di mana 
peningkatan kehilangan pelanggan menunjukkan kegagalan perusahaan 
dalam memuaskan pelanggannya. 

 
Pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan secara terus menerus sebab 

keadaan pelanggan terus berubah-ubah. Hal ini bertujuan  agar perusahaan 

perbankan dapat terus mempertahankan atau meningkatkan kepuasan pelanggan 

dalam kondisi yang terus berubah.  

 

2.6 Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Nasabah 

 Pelayanan perusahaan yang ditujukan kepada nasabah merupakan elemen 

yang sangat penting agar dapat menjamin kelangsungan hidup atau menjaga 

kestabilan usaha perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik dapat mendorong 

nasabah untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan perusahaan. Nasabah 

akan loyal kepada perusahaan apabila nasabah mendapatkan kepuasan. Oleh 

sebab itu,  kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang erat kepada nasabah. 
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2.7 Kerangka Pikir Penelitian 

 Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan 

pelanggan, karena kualitas pelayanan yang baik memberikan dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan perusahaan. 

Hubungan jangka panjang tersebut akan membawa keuntungan bagi perusahaan. 

Kualitas pelayanan yang baik akan terwujud jika kepuasan pelanggan dapat 

tercapai, dimana kepuasan pelanggan akan tercapai bila tingkat kepentingan 

didasarkan pada harapannya terhadap perusahaan terpenuhi, dalam arti perusahaan 

dapat menunjukkan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. 

Untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, perusahaan harus 

mengevaluasi kualitas pelayanannya secara terus menerus untuk mengetahui 

apakah perusahaan dapat memenuhi harapan pelanggan. Dengan adanya evaluasi 

tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga pada 

akhirnya akan tercipta kepuasan pelanggan. 

Variabel  yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kualitas jasa 

dan kepuasan konsumen ada 5 yaitu variabel bukti fisik (tangibles), keandalan 

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

(empathy). Sedangkan alat analisisnya menggunakan uji validitas,uji reliabilitas, 

uji regresi linier berganda, uji asumsi multikolinieritas, uji asumsi 

heteroskedastisitas dan uji asumsi normalitas. Hasil dari alat analisa tersebut 

apakah menunjukkan nasabah sudah merasa puas atau belum dari  kualitas 

layanan yang diberikan bank terhadap nasabah. 
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Bagan 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan 
Nasabah (Studi pada Nasabah Tabungan BritAma  PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Unit Dinoyo Malang) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2009  

 

 

 

 

PT. Bank Rakyat Indonesia 
Unit Dinoyo Malang 

Landasan 
Teori 

Dimensi Kualitas Jasa 
Pelayanan (X) 

Analisis  
Kualitatif 

Analisis Kuantitatif 
1. Uji Validitas dan uji reliabilitas 
2. Uji Asumsi Klasik 

 Uji multikolinieritas 
 Uji heterokedastisitas 
 Uji normalitas 

3. Analisis Regresi linier berganda 
4. Uji Hipotesis 

 Uji F test 
 Uji t test 

Hasil 

Jaminan/  
Assurance (X4) 

Bukti Fisik/ 
Tangible (X1) 

Daya Tanggap/ 
Responsiveness 

(X3) 

Empati/  
Empaty (X5) 

Keandalan/  
Reliability (X2) 

Kepuasan Nasabah (Y) 
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2. 8  Model Hipotesis 

Bagan 2.2 

Kerangka Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

     = Pengaruh Secara Parsial 

     = Pengaruh Secara Simultan 

     = Pengaruh Secara Dominan 

Dari kerangka hipotesis di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Terdapat lima dimensi kualitas jasa, yaitu dimensi bukti fisik (tangibles) (X1), 

dimensi keandalan (reliability) (X2), dimensi daya tanggap (responsiveness) 

(X3), dimensi jaminan (assurance) (X4), dan dimensi empati (empathy) (X5). 

 
DIMENSI KUALITAS JASA 

Bukti Fisik(X1) 

Keandalan(X2) 

Daya Tanggap(X3) 

Jaminan(X4) 

Empati(X5) 

 
Kepuasan Nasabah 

(Y) 
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2. Masing-masing dimensi kualitas jasa mempunyai pengaruh signifikan, baik 

secara simultan maupun parsial, terhadap kepuasan nasabah Bank Rakyat 

Indonesia Tbk. Unit Dinoyo Malang. 

3. Diantara lima dimensi kualitas jasa, variabel fisik (tangibles) merupakan 

variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah Bank Rakyat 

Indonesia Tbk. Unit Dinoyo Malang. 

 

2.9   Hipotesis Penelitian 

Menurut Uma Sekaran (2006:135), hipotesis bisa didefinisikan sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang 

diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka dapat dibentuk 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dari variabel 

dimensi kualitas pelayanan yang meliputi : bukti fisik (tangibles), keandalan 

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

(empathy) terhadap kepuasan nasabah Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit 

Dinoyo Malang. 

2. Diduga variabel fisik (tangibles) berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

nasabah dibanding variabel yang lainnya yaitu variabel keandalan 

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

(empathy). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian  

Berdasarkan sifat analisisnya, jenis dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksplanatory (explanatory research). Penelitian eksplanatori adalah 

penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan 

varibel – variabel (hubungan sebab akibat). Dalam penelitan eksplanatori 

persoalan dirumuskan dengan jelas dalam bentuk hipotesis penelitian 

dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut.  

Berdasarkan definisi tersebut, alasan pemilihan model ini dimaksud 

untuk membuat penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang diperoleh 

antar vairiabel dengan fakta- fakta, sifat- sifat serta untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi variabel – variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta 

besar arah hubungan itu. Di dalam penelitian ini nantinya akan diberikan 

penjelasan tentang hubungan kausal antara variabel independen/bebas yaitu 5 

variabel dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik/tangible, 

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

empati/emphaty dengan variabel dependen/terikat yang berupa kepuasan 

nasabah. Subyek penelitian ini adalah nasabah tabungan BritAma Bank 

Rakyat Indonesia Tbk. Unit Dinoyo Malang, sedangkan yang ingin diketahui 

adalah pengaruh dimensi kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan nasabah. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian tersebut dilaksanakan. 

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo, Jalan Mayjen 

Haryono No. 117 Malang.  

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang manajemen pemasaran 

dengan memfokuskan pada perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang 

dimaksud disini adalah tingkat kepuasan nasabah Tabungan BritAma yang 

telah minimal 2 (dua) tahun masih aktif menjadi nasabah PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Dinoyo Malang terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang.  

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan angka- angka 

atau data yang hanya merupakan keteraangan yang tidak dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka, yaitu hasil wawancara. 

b. Data Kuantitatif  

Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, 

biasanya untuk data yang dapat diukur dengan ukuran yang telah 

dinyatakan dalam bentuk standar, yaitu jumlah nasabah tabungan 

BritAma PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan 

menjadi data primer dan data sekunder. Menurut Marzuki (2005: 59) data 

dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu :  

1. Data Primer  
Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 
kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data 
primer diperoleh dari jawaban kuisioner yang telah diisi oleh responden.  
2. Data Sekunder  
Data Sekunder  adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 
disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 
misalnya dalam bentuk tabel – tabel atau diagram – diagram. Data 
sekunder dapat diperoleh dari sumber internal dan eksternal. Data internal 
merupakan data sekunder yang dikumpulkan di dalam organisasi.  
 
Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder internal yang berasal 

dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang, yaitu berupa sejarah 

perusahaan dan struktur organisasi. Sedangkan data sekunder eksternal 

merupakan data yang dikumpulkan di luar organisasi. Data sekunder ini 

diperoleh dari literatur, yaitu berupa kajian teori, penelitian terdahulu.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan 

bertujuan. Oleh karena itu data atau informasi yang dikumpulkan haruslah 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara  atau interview 

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan 

yang menunjang dalam penelitian. Menurut Riduan (2009: 37) wawancara 
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adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung 

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

sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya”. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan terhadap nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 

Dinoyo yang masih aktif. 

2. Kuesioner  

Menurut Riduan (2009:37) angket atau kuisioner adalah “daftar 

pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden baik secara 

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

kuisioner dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui pengumpulan 

data dengan mengajukan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada 

nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang yang masih 

aktif. Kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan atau 

pernyataan merupakan hal yang penting, mengingat pengumpulan data ini 

dilakukan dengan kuisioner dan diharapkan data yang diperoleh dapat 

dianalisis dan diinterprestasikan untuk diambil kesimpulan.  

3. Dokumentasi  

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pencatatan secara 

langsung terhadap dokumen – dokumen mengenai sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, produk dan layanan jasa dan 

hal – hal yang menunjang penelitian.  
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3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subyek dan obyek yang menjadi sasaran 

penelitian. Menurut Riduan (2009: 43), populasi adalah “semua nilai baik hasil 

perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada 

karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas”.  

Sedangkan Sekaran (2006:121) mengemukakan bahwa populasi (population) 

mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin 

peneliti investigasi. 

 Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi pada penelitian ini adalah 

semua nasabah pengguna produk Tabungan BritAma PT. Bank Rakyat Indonesia 

Unit Dinoyo Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari staf pemasaran PT. 

Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang Diketahui jumlah nasabah tabungan 

yang aktif hingga bulan Mei 2009 adalah sebanyak 1223 orang . Mengingat 

jumlah populasi yang cukup besar, maka tidak memungkinkan untuk diteliti 

secara keseluruhan karena terbatasnya waktu, biaya dan tenaga sehingga 

penelitian dilakukan terhadap sampel.  

3.6.2 Sampel 

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

dalam populasi karena akan memerlukan waktu biaya dan tenaga yang besar. 

Metode penelitian yang digunakan secara survei yaitu dengan mengambil 

sebagian populasi sebagai sampel. Dengan meneliti sebagian dari populasi 

tersebut, diharapkan dapat menggambarkan hasil yang sesungguhnya dari 
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populasi. Menurut Sekaran (2006:123) sampel (sample) adalah sebagian dari 

populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. 

 Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin 

dalam Suliyanto (2006:100) sebagai berikut: 

 

Dimana : 

 n    =   ukuran sampel 

 N  =   ukuran populasi 

e  =  standart eror/persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan 

(10%). 

Dengan demikian dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini dihitung sebagai berikut : 

 n    =      1223 

   1 + 223 (0,1)2 

   =        92,44142101 ≈ 100 

 Dalam penelitian ini diketahui N sebanyak 1223, dan e ditetapkan sebesar 

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

92,44142101 sampel, dan kemudian hasil tersebut dibulatkan menjadi 100 sampel 

penelitian.  
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3.7 Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti dihadapkan dengan kendala-

kendala seperti keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu peneliti 

hanya akan meneliti sebagian dari populasi. 

Adapun Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling (penarikan sampel secara tidak acak). Menurut Sugiyono 

(2005:77), nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

untuk dipilih menjadi anggota sampel.  

Bagian dari nonprobability sampling yang digunakan adalah purposive 

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

adalah teknik penentuan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan 

atas tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu 

adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga peneliti tidak dapat 

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

purposive sampling adalah sampel dipilih berdasarkan pertimbangan – 

pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kriteria sampel yang digunakan sebagai sumber data primer pada 

penelitian ini adalah nasabah adalah nasabah Tabungan BritAma PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Dinoyo Malang yang telah minimal 2 (dua) tahun lamanya 

menjadi nasabah.  

 
3.8  Definisi Operasional Variabel  
 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen/bebas 

dan variabel dependen/terikat. Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai 
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variasi nilai dengan klasifikasi tertentu dan dapat pula diartikan segala sesuatu 

yang akan dijadikan obyek pengamatan penelitian.  

3.8.1 Variabel Independen/Bebas  

adalah variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu variabel 

lain. Menurut Riduan (2009:15) variabel independen/bebas adalah “ubahan yang 

menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen”. Dalam hal ini yang 

merupakan variabel independen adalah variabel kualitas pelayanan. Adapun 

variabel kualitas pelayanan tersebut adalah : 

1. Variabel Bukti Fisik (Tangible, X1) merupakan atribut – atribut jasa yang dapat 

dilihat secara nyata (berwujud). 

Indikator – indikator yang terkait dengan bukti Fisik / Tangible, meliputi : 

X1.1 =  Peralatan dan teknologi (seperti komputer) 

X1.2. = Kenyamanan ruang pelayanan (banking hall). 

X1.3. = Sarana area parkir yang luas dan memadai. 

X1.4 = Penampilan dan kerapian karyawan. 

2. Variabel Keandalan (Reliability, X2) merupakan kemampuan bank untuk 

memberikan pelayanan terhadap nasabah secara akurat dan memuaskan. 

Indikator – Indikator yang terkait dengan Keandalan (Reliability), meliputi : 

X2.1.  =  Ketelitian karyawan dalam pencatatan transaksi. 

X2.2.  =  Keakuratan karyawan dalam memberikan informasi kepada nasabah. 

X2.3.  = Kemampuan    karyawan   dalam mengoperasionalkan peralatan atau 

fasilitas. 

3. Variabel Daya Tanggap (Responsiveness, X3) merupakan kemauan karyawan 

untuk tanggap membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat, 

tepat dengan disertai penyampaian jasa yang jelas.  
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Indikator – indikator yang terkait dengan Daya tanggap (Responsiveness), 

meliputi  : 

X3.1. = Kecepatan karyawan dalam merespon keluhan nasabah 

X3.2. =  Ketepatan  karyawan dalam memecahkan masalah nasabah. 

X3.3. = Tanggapan karyawan atas keluhan nasabah melalui telepon. 

4. Variabel Jaminan (Assurance, X4), merupakan pengetahuan dan kesopanan 

karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang serta kemampuan 

mereka untuk menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan nasabah terhadap 

bank.  

Indikator – Indikator yang terkait dengan Jaminan (Assurance), meliputi : 

X4.1. =   Profesional karyawan dalam bekerja. 

X4.2.  =   Kemampuan bank dalam memberikan jaminan keuangan  nasabah. 

X4.3.  =   Kredibilitas Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo. 

X4.4.  =   Keamaman nasabah pada saat bertransaksi di bank 

5. Variabel Empati (Emphaty, X5), merupakan kemudahan dalam menjalin relasi, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan 

individual para nasabah.  

Indikator – indikator yang terkait dengan Empati (Emphaty), meliputi : 

X5.1.  = Kemampuan karyawan dalam memberikan perhatian secara individual. 

X5.2.  =  Keramahan dan kesopanan karyawan kepada nasabah. 

X5.3.  =  Kemampuan karyawan dalam melakukan hubungan interaktif dengan 

nasabah. 
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3.8.2 Variabel Dependen/Terikat (Y)  

Variabel dependen/terikat merupakan variabel yang diduga sebagai akibat 

atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya. Menurut Riduan 

(2009:16) Variabel  dependen/terikat adalah “ubahan terikat yang dipengaruhi 

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

penelitian ini yang termasuk variabel dependen/terikat adalah “Kepuasan Nasabah 

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

diinginkan nasabah dengan pelayanan aktual yang diperoleh dari penyedia jasa 

yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang. 

Indikator – indikator yang terkait dengan Kepuasan Nasabah :  

Y1.1  =  Selama menabung di Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang, saya 

merasa puas atas pelayanan yang diberikan Bank Rakyat Unit Dinoyo 

Malang. 

Y1.2  = Saya akan merekomendasikan Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo 

Malang kepada orang lain agar menabung di Bank Rakyat Indonesia Unit 

Dinoyo Malang. 

Y1.3  =  Saya mempunyai keinginan untuk tidak berpindah ke bank lain. 
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Tabel 3.1. 
Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

 
KONSEP VARIABEL INDIKATOR ITEM 

Variabel  
Bebas : 
Kualitas 
Pelayanan 
(X1) 
 

 

Bukti Fisik 
(Tangibles) 
(X1.1) 
 

 

 

Kecukupan dan 
tampilan fasilitas 
fisik bank. 
 
 
 
 
 
 

• Peralatan dan teknologi (seperti komputer) 
BRI Unit Dinoyo Malang 

• Kenyamanan ruang pelayanan (banking hall) 
BRI Unit Dinoyo Malang  

• Sarana lahan parkir BRI Unit Dinoyo Malang 
yang  luas dan memadai  

• Karyawan yang selalu ramah dan sopan 
terhadap nasabah 

• Penampilan dan kerapihan karyawan  

Keandalan 
(Reliability) 
 (X1.2) 
 

 

Kemampuan  bank 
memberikan 
pelayanan sesuai 
dengan yang 
dijanjikan secara 
akurat dan 
terpercaya. 
 

• Ketelitian karyawan BRI Unit Dinoyo 
Malang dalam  pencatatan   transaksi 

• Keakuratan karyawan BRI Unit Dinoyo 
Malang  dalam memberikan  informasi 
kepada nasabah 

• Kemampuan    karyawan  BRI Unit Dinoyo 
Malang dalam  mengoperasionalkan 
peralatan atau fasilitas  

Daya tanggap 
(Responsiveness) 
(X1.3) 
 

 

 

 

Kebijakan bank 
dalam membantu 
dan memberikan 
pelayanan yang 
cepat (responsif) 
dan tepat kepada 
nasabah dengan 
penyampaiian 
informasi yang 
jelas. 

• Kecepatan karyawan BRI Unit Dinoyo 
Malang dalam merespon  keluhan nasabah  

• Ketepatan  karyawan BRI Unit Dinoyo 
Malang dalam memecahkan masalah nasabah  

• Tanggapan karyawan BRI Unit Dinoyo 
Malang atas keluhan nasabah melalui 
telepon. 

Jaminan 

(Assurance) 

(X1.4) 
 
 
 

Jaminan dan 
keamanan terhadap 
keuangan  nasabah 
 
 
 
 
 

• Profesional karyawan BRI Unit Dinoyo 
Malang dalam bekerja  

• Kemampuan BRI Unit Dinoyo Malang 
dalam memberikan jaminan  keuangan  
nasabah 

• Kredibilitas  BRI Unit Dinoyo Malang  
• Keamaman nasabah pada saat bertransaksi di 

BRI Unit Dinoyo Malang  
Empati 
(Empathy) 
(X1.5) 
 

Kemampuan bank 
memberikan 
perhatian yang tulus 
dan bersifat 
indifidual atau 
pribadi yang 
diberikan kepada 
nasabah dengan 
berupaya 
memahami 
keinginan nasabah. 

• Profesional karyawan BRI Unit Dinoyo 
Malang dalam bekerja  

• Keramahan dan kesopanan karyawan BRI 
Unit Dinoyo  kepada nasabah 

• Kemampuan karyawan BRI Unit Dinoyo 
dalam melakukan hubungan  

• Interaktif dengan nasabah 
 

Variabel 
Terikat : 
Kepuasan 
Nasabah (Y) 

Kepuasan 
Nasabah 

Kepuasan yang 
diperoleh dari 
kualitas pelayanan 
yang diberikan oleh 
bank. 

• Selama menabung di Bank Rakyat Dinoyo 
Unit Dinoyo Malang, saya  merasa puas atas 
pelayanan yang diberikan Bank Rakyat Unit 
Dinoyo Malang (Y1) 

• Saya akan merekomendasikan Bank Rakyat 
Indonesia kepada orang lain agar menabung 
di Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo 
Malang (Y2) 

• Saya mempunyai keinginan untuk tidak 
berpindah ke bank lain (Y3) 
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3.9 Skala Pengukuran Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas yaitu bukti fisik 

(Tangibles), keandalan (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan 

(Assurance) dan perhatian (Empathy) serta satu variabel terikat yaitu kepuasan 

nasabah. Untuk mengukur kelima variabel tersebut digunakan instrumen pengukur 

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

yang diajukan kepada responden melalui kuesioner. Jawaban dari tiap pernyataan 

dihitung dengan cara menjumlahkan angka-angka dari 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 dianalisis 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. Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis data interval. Skala Likert mempunyai skala 

jawaban antara 1-5, antara lain:  

 Skala 5 untuk jawaban Sangat Setuju. 

 Skala 4 untuk jawaban Setuju. 

 Skala 3 untuk jawaban Cukup Setuju.  

 Skala 2 untuk jawaban Tidak Setuju.  

 Skala 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju..  

Variabel Tidak Terikatnya (Independent Variabel) adalah: 

 Dimensi Kualitas Jasa (X)  

1. Variabel Bukti Fisik (Tangibles) (X
1
)  
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2. Variabel Keandalan (Reliability) (X
2
)  

3. Variabel Daya Tanggap Responsiveness  (X
3
)  

4. Variabel Jaminan Assurance  (X
4
)  

5. Variabel Empathy (X
5
)  

Variabel Terikatnya (Dependent Variabel) adalah : 

 Kepuasan Nasabah (Y)  

 

3.10 Pengujian Instrumen Penelitian 

 Untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya 

maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Adapun pengujian validiatas dan 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan komputer dengan program SPSS 

(Statistical Product and Services Solution ) versi 16.0 for Evaluation dengan 

instrumen yang dianalisis antara lain :   

3.10.1 Uji Validitas  

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

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Uji Validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut”.  

 Untuk menguji tingkat validitas dapat menggunakan rumus Product 

Moment Pearson  yang dirumuskan  (Riduwan, 2009 : 80) sebagai berikut: 

rxy =  

  



 
 

 
 

49

Dimana: 

 r  =  Koefisien Product moment  

 n  = Jumlah responden 

 x  = Nilai Variabel bebas (X) 

 y  = Nilai Variabel terikat (Y) 

Tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai r 

hitung dengan alpha-nya. Bila probabilitas ≤ 0,05 maka alat ukur tersebut 

dikatakan valid. 

3.10.2 Uji Reliabilitas 

“Reliabilitas adalah indeks yang mana skala menghasilkan hasil yang 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang” (Riduwan, 2009). Oleh karena itu 

reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan. Apabila suatu alat pengukur dapat memberikan hasil yang tidak 

berbeda atau relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. 

“Pengujian reliabilitas dapat dilakukan setelah semua butir pertanyaan 

valid. Untuk uji reliabilitas digunakan dengan metode Cronbach’s alpha dengan 

koefisien berkisar antara 0 sampai 1. Kriteria pengujian adalah jika nilai 

Cronbach’s alpha lebih dari 0,6 (α > 0,6), maka menunjukkan bahwa ukuran yang 

dipakai sudah reliabel” (Malhotra dalam Riduwan 2009).  

Cronbach’s alpha dihitung dengan menggunakan rumus: 

 =  

Dimana: 

 α  = reliabilitas 

 K = jumlah butir pertanyaan  
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 r  = rata-rata korelasi antar item 

 

3.11 Metode Analisis Data. 

3.11.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum diuji persamaan regresi berganda sesuai dengan pengujian secara 

simultan dan parsial, maka akan dilakukan terlebih dahulu apakah persamaan 

yang telah diasumsikan tidak terjadi pengaruh antar variabel atau memenuhi 

sayarat BLUE (Best Linier Unbiased Estimated).  

Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi – asumsi yang mendasarinya. 

Asumsi – asumsi tersebut yaitu Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisistas, 

dan Uji Normalitas. 

3.11.1.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti antara variabel bebas yang satu dengan variabel 

bebas yang lain dalam model regresi saling berkorelasi linear. Biasanya, 

korelasinya mendekati sempurna atau sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau 

bahkan satu” (Iqbal Hasan, 2008). Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

Tolerance and Variance Inflation Factor (Singgih Santoso, 2005;206). Pedoman 

suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas yaitu mempunyai nilai VIF 

< 10 dan angka tolerance <1. Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut: 

  VIF =  

 

Dimana: R2 = Koefisien determinasi 

  Xt = Hubungan korelasi secara parsial 
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3.11.1.2 Uji Heteroskedastisitas. 

   Uji asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan 

yang muncul adalah homokedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai 

varians yang sama. Tujuan asumsi regresi berganda heterokedastisitas adalah 

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan 

varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. 

Jika varians berbeda  disebut heterokedastisitas. Dan dalam model regresi yang 

baik adalah tidak terdapat atau tidak terjadi heterokedastisitas (Singgih Santoso, 

2005). Dasar untuk pengambilan keputusan ini adalah bahwa apabila pada 

tampilan grafik titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 ada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.11.1.3 Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal apakah tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik), pada sumbu 

diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso (2005:214) yaitu : 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau garis histogramnya, maka model regresi memenuhi asumsi 
Normalitas 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis 
diagonal atau grafik histogramnya, maka model regresi tidak memenuhi 
asumsi Normalitas 
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Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal 

maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test 

terhadap masing-masing variabel.  

3.11.2 Analisa Regresi Linear Berganda 

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

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

dependent (kreterium), bila dua variabel independent sebagai faktor prediktor 

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

variabel yang dominan memberi sumbangan terhadap variabel terikat dan untuk 

mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat.  

Rumusnya adalah: 

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

Dimana: 

Y =    Kepuasan Pelanggan 

a =   Bilangan Konstan 

b = Koefisien Regresi 

X1 = Skor variabel bukti fisik 

X2 = Skor variabel keandalan 

X3 = Skor variabel daya tanggap 

X4 = Skor variabel jaminan 

X5 = Skor variabel empati 
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e = Kesalahan Prediksi (error) 

3.11.3 Analisis Uji Hipotesis 

Metode analisis data ini bertujuan untuk melihat atau menentukan variabel 

– variabel manakah yang dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

oleh konsumen. Analisis Uji Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

3.11.3.1 Uji Hipotesis (uji F) 

  Uji hipotesis secara serantak menggunakan uji F (F test), dimana nilai Fhitung 

dibandingkan dengan nilai Ftabel pada tingkat keyakinan tertentu. Dari uji F ini 

selanjutnya diputuskan untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. 

Adapun uji F adalah dengan menggunakan metode analisis varian. Fhitung dapat 

diperoleh dengan rumus : 

Fhitung  =    

  

Dimana :   F = Ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara 

keseluruhan (simultan). 

 K = Jumlah variabel bebas 

 N = Jumlah sampel 

 R2 = Koefisien determinasi 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas Kualitas 

Pelayanan (Xi) terhadap variabel Kepuasan Nasabah (Y). Kaidah pengujian 

Signifikasi : jika F hitung > F tabel dan nilai probabilitas< 0,05 maka , H0 ditolak 

(signifikan). 
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3.11.3.2 Uji Parsial  Uji (t) 

  Uji parsial ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

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

terhadap kepuasan nasabah. Menurut Riduwan (2009) rumusnya adalah :  

  Thitung =  

 Keterangan :  

  thitung  = Harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi dari     

distribusi t (tabel t) 

   = Rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

   = Nilai yang dihipotesiskan 

  s = Standar deviasi sampel yang dihitung 

  n = Jumlah sampel penelitian 

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

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

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

diterima (signifikan). 

3.11.3.3 Uji Variabel Dominan  

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel paling dominan 

diuji dengan membandingkan nilai standardized coefficient beta dari masing – 

masing variabel independent. Nilai tertinggi dari standardized coefficient beta 
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suatu variabel independen menunjukkan pengaruh yang dominan dari variabel 

tersebut terhadap variabel dependennya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Gambaran Umum Obyek Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero ) Tbk 

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

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

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik 

Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi ). Berdiri tanggal 16 

Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.  

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 1 tahun 1964 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank 

Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang 

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti 

untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian 

Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat 

Indonesia Serikat. Pada waktu itu melaui PERPU No 41 tahun 1960 dibentuk 

Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan Nederlands Maatschappij 

(NHM) .Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 

1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank 

Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.  

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No 17 tahun 1965 

tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. 

Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan 

(eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II 
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bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II 

bidang Ekspor Impor (Exim).  

Berdasarkan Undang – undang No. 14. tahun 1967  tentang Undang – 

undang Pokok Perbankan dan Undang – Undang No 13 tahun 1968 tentang 

Undang – undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang 

Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing – masing menjadi dua Bank yaitu 

Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya 

berdasarkan Undang – undang perbankan No. 21 tahun 1968 menetapkan 

kembali tugas – tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.  

Sejak 1 agustus 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 

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

kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. Dengan meningkatnya 

dunia perbankan, maka pada tanggal 10 November 2003, status PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) berubah menjadi perusahaan publik dengan nama 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan dicatatkannya saham BRI 

di PT. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang mana 

kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

saat ini BRI 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 Negri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor 

Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor 
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Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 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 (Persero) Tbk Unit Dinoyo Malang beralamat 

di jalan Mayejen Haryono No.117 Malang. 

Adapun dasar pemilihan lokasi adalah: 

1. Mudah dijangkau oleh nasabah atau masyarakat karena letaknya di 

daerah yang ramai dengan sarana transportasi yang mudah diperoleh. 

2. Terletak di daerah yang strategis sehingga memudahkan komunikasi 

dengan cabang BRI terdekat serta lembaga-lembaga perbankan lainnya 

misalnya BCA, BNI, bank Jatim, dan sebagianya. 

3. Berdekatan dengan beberapa perguruan tinggi serta dapat membantu 

pihak perguruan tinggi khususnya dalam penyetoran uang kuliah. 

4.1.4 Visi dan Misi Bank BRI 

a. Visi Bank BRI 

 Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu 

mengutamakan kepuasan nasabah 
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b. Misi Bank BRI  

 Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan 

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

 Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui 

jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber 

daya manusia yang professional dengan melaksanakan 

praktek good corperate governance.  

 Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada 

pihak – pihak yang berkepentingan. 

4.1.5 Slogan dan Sasaran Jangka Panjang  PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk.  

 Slogan :  

 “BRI, melayani seluruh lapisan masyarakat” 

 “BRI, memang lebih baik” 

 “BRI, melayani dengan setulus hati “ 

Sasaran Jangka Panjang : 

a. Menjadikan bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar 

dalam asset dan keuntungan  

b. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha 

mikro, kecil dan menengah. 

c. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan 

agrobisnis. 
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d. Menjadi salah satu bank go public terbaik 

e. Menjadi bank yang melaksanakan good corperate governance 

secara konsisten. Adapun Good Corperate Governance terdiri dari:  

Sasaran jangka panjang :Transparancy (keterbukaan), dimana 

kebijakan dan keputusan dilakukan secara: 

 Accountability (akuntabilitas), yaitu melaksanakan 

pekerjaan dengan penuh tanggung jawab terhadap kinerja 

dan kepatuhannya dalam hukum, etika bisnis dan etika 

perusahaan. 

 Responsibility (tanggung jawab), yaitu memenuhi prinsip 

kehati-hatian dan senantiasa waspada terhadap resiko dan 

pengaruh negatif yang mungkin timbul. 

 Indepedency (Independen), yaitu kegiatan atau putusan 

yang bebas dari benturan kepentingan serta bersifat 

obyektif. 

 Fairness (keadilan) , yaitu memenuhi prinsip – prinsip yang 

seimbang kepada semua pihak.  

f. Menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan prilaku semua 

insan BRI. 

4.1.6 Jumlah Pekerja  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Saat ini PT. BRI Unit Dinoyo Malang memiliki pegawai yang terdiri 

dari pegawai tetap dan pegawai outsourcing. Jumlah pegawai tetap sebanyak 8 

orang dan pegawai outsourcing sejumlah 2 orang. Sehingga jumlah keseluruhan 

karyawan saat ini adalah 10 orang.   
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4.1.7 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Suatu perusahaan atau instansi akan berjalan dengan baik bila ada struktur 

organisasi yang tepat. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka akan 

meringankan tugas – tugas dalam menjalankan suatu pekerjaan. Pada setiap 

perusahaan pasti akan mempunyai struktur organisasi, namun struktur organisasi 

pada setiap perusahaan berbeda – beda bagian, tugas dan wewenangnya. 

Demikian juga pada BRI Unit Dinoyo Malang. 

Adapun struktur organisasi pada PT. BRI Unit Dinoyo adalah berbentuk 

garis dimana semua kebijaksanaan ditentukan oleh pimpinan. Garis arus formal 

komunikasi adalah dari atas ke bawah dan sebaliknya. Setiap bagian atau staff 

mendapat tugas dan bimbingan dari bagian yang diatasnya dan mempertanggung 

jawabkan pekerjaannya kepada atasannya tersebut. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat  Indonesia (Persero) 

Kantor Unit  Dinoyo Malang 

Sumber : BRI Unit Dinoyo Malang (2008) 

PIMPINAN BRI UNIT 
DINOYO MALANG 

MANAJER  
PEMASARAN 

 
HEAD TELLER 

 
CSO 

BAGIAN 
UMUM 

 

TELLER TELLER 
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4.1.8 Organisasi Personalia  

Dalam suatu perusahaan karyawan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam menunjang pelaksanaan manajemen, karena tanpa adanya karyawan, 

seluruh aktivitas dan tujuan pelaksanaan tidak akan tercapai.  

Adapun Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang yang diberikan kepada masing – 

masing jabatan. 

1.   Pemimpin Unit 

Pimpinan Unit Dinoyo Malang bertanggung jawab pada Pimpinan Kantor 

Cabang Utama Malang. Pimpinan kantor Unit mempunyai wewenang:  

a. Mewakili Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama Bank dalam 

batas kewenangan yang dimilikinya. 

b. Memprakarsai, menyetujui dan memutus kredit (kredit baru, suplesi, 

review kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah) serta 

memutus tingkat suku bunga kredit sesuai dengan kewenangannya. 

c. Menjamin Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman 

Pelaksanaan Kredit (KPK) dilaksanakan secara benar – benar dan 

konsisten untuk mencapai keuntungan yang optimal dan resiko sekecil – 

kecilnya serta menciptakan pelayanan prima.  

d. Melakukan pembinaan guna meningkatkan ketrampilan, kemampuan 

dan sikap perilaku kerja /kompetensi (termasuk penilaian kinerja, 

pemberian reward and punishment) terhadap seluruh pekerja Kanca dan 

pekerja Unit kerja yang menjadi bawahannya.  
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e. Menindaklanjuti temuan – temuan audit dari pihak internal maupun 

pihak eksternal BRI untuk memperbaiki kesalahan /kekeliruan sehingga 

terwujud bank yang aman, terarah dan menghasilkan.  

f. Memastikan bahwa nasabah tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia 

agar memperoleh nasabah yang baik dan tidak melanggar ketentuan 

Bank Indonesia. 

2.   Manager Pemasaran  

 Manager Pemasaran  bertanggung jawab pada Pemimpin Unit. Manajer 

Pemasaran  mempunyai wewenang: 

a. Berperan serta aktif dalam strategi pengembangan bisnis dan pelayanan 

Kanca, serta menjalin hubungan secara profesional dengan debitur dan 

pihak ketiga yang terkait dengan BRI dalam rangka memperluas pangsa 

pasar. 

b. Melakukan kegiatan pemasaran kredit, dana dan jasa (termasuk devisa dan 

Surat Kredit Berjangka Dalam Negri (SKBDN) dalam rangka 

memaksimalkan pendapatan Unit.  

c. Membina dan menilai kinerja pekerja yang menjadi bawahnnya dalam 

rangka menyediakan SDM yang professional. 

3.   Customer Service Officer (CSO) atau Unit Pelayanan Nasabah (UPN)  

Customer Service Officer bertanggung jawab kepada Manager Pemasaran 

CSO mempunyai wewenang:    

a. Melaksanakan kegiatan administrasi operasi dan non financial untuk 

pelayanan nasabah berupa: 
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 Memberikan informasi kepada nasabah / calon nasabah mengenai 

produk BRI guna menunjang pemasaran produk BRI. 

 Memberikan informasi saldo simpanan, Rekening Koran, transfer dan 

mutasi rekening nasabah serta kiriman uang masuk dan hasil inkaso 

per telepon.maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan guna 

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.  

 Melayani pertanyaan saldo dan mutasi rekening nasabah serta kiriman 

uang masuk dan hasil inkaso per telepon. 

 Pembukaan atau penutupan rekening. 

 Perubahan data nasabah atau data rekening. 

 Pendaftaran buku warkat setelah resi kembali. 

 Pemberian atau pencabutan status (blokir, jaminan, non aktif, surat 

peringatan, black list, dll). 

 Verifikasi bilyet deposito dengan kopi bilyet untuk pencairan nominal. 

b. Memproses: 

 Pungutan dan membayar pajak atas rekening giro Rupiah/valas, 

tabungan, deposito Rupiah/valas, dan melaporkan ke KCU. 

 Permintaan buku cek/BG, counter cek. 

 Pengajuan permhonan kepemilikan kartu kredit. 

c. Membuat: 

 Berita acara atas pemusnahan surat berharga. 

 Duplikasi/foto copy atas dokumen yang harus dibuat duplikasinya. 

 Mengarsip seluruh dokumen atau laporan. 
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4.   Teller 

Bagian ini mempunyai tugas : 

a. Mendukung jalannya operasional dan melaksanakan kelanjutan proses dari 

front office serta melakukan seluruh kegiatan administrasi operasioanl 

berupa: 

 Melayani semua transaksi yang berkaitan denagn uang tunai, antara 

lain setoran, penarikan, transfer (kiriman uang, kliring) serta 

memeriksa hasil validasinya. 

 Memproses pembayaran bunga deposito secara tunai. 

b. Melaksanakan Balancing Akhir Hari Teller atas seluruh transaksi yang 

terjadi pada hari itu dan prosedur tutup teller. 

c. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual. 

d. Meneliti penyebab selisih dan menyelesaikan sesuai ketentuan. 

Tanggung Jawab:   

1. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda 

setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang 

diterima  

2. Mengelola dan menyetorkan uang fisik kas kepada supervisor baik selama 

jam pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas dapat terjaga. 

3. Membukukan transaksi O/B, Kliring dan nota debet/kredit sesuai dengan 

ketentuan guna memastikak kebenaran dan keamanan transaksi.  

Wewenang: 

Mengesahkan dalam sistim dan menandatangani bukti kas atas transaksi 

pembayaran tunai yang ada dalam batas kewenangannya. 
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5. Bagian Umum 

 Termasuk didalamnya bagian keamanan (satpam), petugas kebersihan 

(cleaning service), dan pembantu umum (office boy). 

4.1.9 Produk dan Layanan PT. BRI Unit Dinoyo Malang.   

Adapun berbagai macam Produk dan  Pelayanan yang diberikan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dinoyo kepada Nasabah, antara lain : 

A. Produk Simpanan  

 Deposito 

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

menurut perjanjian antara Deposan dengan BRI, antara lain terdir dari: 

1. DepoBRI Rupiah : simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang 

dikeluarkan oleh BRI dimana penarikannya hanya dapat dilakukan 

dalam waktu tertentu yang telah diperjanjikan.  

2. DepoBRI Valas : simpanan pihak ketiga berupa simpanan berjangka 

dalam valuta asing yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu 

tertentu yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening.  

3. Deposito On Call (DOC) : simpanan berjangka yang penarikannya 

hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuaan terlebih dahulu sesuai 

dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.  

4. SertiBRI : simpanan yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran 

dan penarikannya dapat dilakukan setiap waktu. 
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 Giro 

Simpanan yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau 

sarana perintah pembayaran lainnya, yang terdiri dari : 

1. GiroBRI Rupiah : simpanan pihak ketiga di bank dalam mata uang 

rupiah dan penarikannya dilakukan dengan warkat cek/BG. 

2. GiroBRI Vals : simpanan pihak ketiga di bank dalam mata uang U$$, 

diluar U$$ kantor cabang harus ijin ke kantor pusat dan penariknnya 

tidak dilakukan dengan warkat cik/BG tapi form SG-05VA. 

 Tabungan  

1. Tabungan BritAma : adalah tabungan pihak ketiga yang penarikan dan 

penyetorannya dapat dilakukan bebas (sesuai syarat dan ketentuan) dan 

transaksinya bisa dilakukan di unit kerja asal pembukuan rekening 

maupun di unit kerja transaksi OnLine dan Real Time. 

2. Britama Dollar : tabungan pihak ketiga yang dibatasi hanya US Dollar 

yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan bebas dan 

transaksinya bisa dilakukan di unit kerja asal pembukaan rekening 

maupun di unit kerja transaksi OnLIne dan Real Time. 

3. Simaskot : simpanan yang berbentuk tabungan, penyetoran bisa 

dilakukan setiap hari pada hari kerja dan jumlahnya tidak dibatasi. 

Tabungan ini bisa dimiliki oleh perorangan, grup, badan usaha atau 

yayasan kecuali Bank atau LKBB. Setoran pertama minimal Rp. 

10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00 sedangkan 

saldo minimal setelah penarikan Rp. 10.000,00. 
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4. Simpedes : sama halnya dengan simaskot, tetapi setoran pertama 

minimal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00. 

5. Tabungan Haji : tabungan yang diperuntukkan untuk perorangan 

gunan memmpersiapkan biaya peyelenggaraan ibadah haji. 

B. Produk Kredit  

 Kredit Mikro  

1. Kupedes : kredit yang dilayani di BRI Unit yang diberikan dalam mata 

uang rupiah, bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar 

yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha 

mikro yang layak.  

 Kredit Ritel 

1. Kredit Agunan Kas : kredit bagi para pengusaha yang berminat 

menjaminkan surat- surat berharga untuk mencukupi besaran plafon 

kredit yg diajukan.  

2. Kredit Express : kredit bagi para professional khususnya dokter, 

notaris, akuntan dan bidan yang berminat mengembangkan usahanya. 

3. Kreditt Investasi : kredit bagi para pengusaha yang telah / sedang 

menjalankan proyek namun mengalami hambatan biaya untuk 

menyelesaikan proyek tersebut serta dapat juga digunakan untuk 

pembiayaan investasi aktiva tetap. 

4. Kredit Modal Kerja : merupakan salah satu layanan Bank BRI yang 

bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan 

tambahan persediaan. 



69 
 

 

5. Kredit Modal Kerja Eksport : kredit untuk tujuan pembiayaan pre – 

export (Pembiayaan untuk produksi atau pembelian barang – barang 

untuk di ekspor) dan pembiayaan post – export (pembiayaan untuk 

melakukan negosiasi wesel ekspor).  

6. Kredit Modal Kerja Impor : fasilitas kredit yang disediakan bagi 

pembiayaan aktivitas pembiayaan seluruh / sebagian kegiatan transaksi 

impor, khususnya yang berhubungan dengan L/C impor. 

7. Kredit Modal Kerja Konstruksi : merupakan fasilitas pembiayaan 

modal kerja bagi kontraktor yang memperoleh kontrak kerja / surat 

perintah kerja / penyelesaian suatu proyek 

8. Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) : kredit 

yang ditujuakan untuk nasabah yang mempunyai penghasilan tetap 

yang instansinya memiliki kerja sama dengan BRI.  

9. Kredit Program : kredit yang merupakan program dari pemerintah 

yang disalurkan melalui BRI, contohnya : Kredit Koperasi (KKOP), 

Kredit Koperasi Pupuk dan Pangan (KKPA), Kredit P4K, Kredit BKD 

dan KUT. 

10. Kredit Kendaraan Bermotor : kredit yang diberikan kepada perorangan 

(karyawan , professional, wiraswasta) untuk pembelian kendaraan 

bermotor. 

11. Kredit Pemilikan Rumah : fasilitas kredit yang diberikan oleh BRI 

untuk keperluan pembelian rumah tinggal, ruko, rukan (baru maupun 

take over credit), membangun dan merenovasi rumah tinggal, ruko, 

rukan yang sudah dimiliki calon dibitur. 
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C. Produk Jasa  

1. Transfer  : pengiriman / penerimaan kiriman uang yang dilakukan 

dalam jenis mata uang rupiah /bukan rupiah. 

2. Inkaso : penagihan oleh bank yang bertindak untuk dan atas nama 

seseorang kepada pihak lain atas dasar suatu hak tagihan dalam bentuk 

surat berharga. 

3. Kliring : Proses penyampaian suatu surat berharga yang belum 

merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat berharga tersebut 

disampaikan (Bank Penarik) hingga adanya pengesahan. 

4. Pelayanan penerimaan setoran telpon, ONH, GN-OTA, pajak, PBB, 

SIM/denda tilang dan uang titipan denda tilang. 

5. Western Union : salah satu jasa pengiriman uang di BRI dari dalam 

dank e luar negri dengan aman dan cepat dengan menggunakan 

jaringan Western Union. 

D. Fasilitas Pelayanan BRI.  

1. Fasilitas ATM BRI : alat /mesin yang berfungsi untuk melayani 

transaksi perbankan baik tunai (penarikan uang ) atau transaksi 

perbankan lainnya yang non tunai sesuai keinginan nasabah. 

2. BritAma PrimeCard : kartu platik dengan magnetipe untuk melakukan 

transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM dengan menggunakan 

PIN dan melakukan transaksi belanja melalui EDC (Electronic Draf 

Capture) dengan menggunakan PIN atau tanda tangan. 

3. Phone Banking BRI (CaLL BRI) : salah satu delivery channel 

perbankan (e-banking delivery channel) yang melayani transaksi 
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perbankan dimana instruksi transaksi dilakukan yang telah dilakukan 

oleh nasabah melalui telepon. 

4. Kartu Kredit BRI Master Card : fasilitas pinjaman tanpa agunan yang 

diberikan kepada individu untuk melakukan transaksi pembelian 

barang atau jasa di tempat- tempat tertentu, serta untuk menarik uang 

tunai dengan menggunakan media kartu. 

 

4.2 Gambaran Umum Karakteristik Responden 

 Setelah kuesioner disebar kepada 100 responden yang merupakan nasabah 

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

nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang,  maka dapat diperoleh 

gambaran karakteristik responden sebagai berikut :  

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Banyaknya Responden Prosentase (%) 

1. 
2. 

Laki – laki 
Perempuan 

64 
36 

64,25 
35,75 

 Total 100 100 
Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

 Dari Tabel 4.1 di atas memberikan informasi bahwa responden berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 64 orang atau 64,25 % dan berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 36 orang atau 35,75 %. Ini menunjukkan bahwa responden 

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

karena tabungan BritAma lebih menarik daripada produk tabungan yang lain, 
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dengan beberapa alasan, antara lain : tabungan  BritAma untuk semua kalangan 

tidak dibatasi usia maupun pendapatan, tabungan BritAma transaksinya tidak 

dibatasi oleh waktu, tabungan BritAma menyediakan bunga yang cukup besar dan 

juga menyediakan berbagai hadiah seperti untung  beliung Britama. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No 
Usia Responden 

(tahun) 
Banyaknya Responden Prosentase (%) 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

< 25 
<25 – 30 

>30 – 35 
36 – 40 

> 45 

5 
40 

25 
20 

10 

5,6  
40,49 

25,45 
20,10 

10,10 

 Total 100 100 
Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

 Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa responden yang berusia 

<25 tahun sebanyak 5 orang atau 5,16  %, usia <25 – 30 tahun sebanyak 40 orang 

atau 40,49  %, 25 orang responden berusia >30 – 35 tahun atau 25,25 %, 

responden usia 36 – 40 tahun sebanyak 20 orang atau 20,10 %, dan usia >45 tahun 

sebanyak 10 orang atau 10,10 %. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau 

kebanyakan responden yang menggunakan jasa ini adalah mereka yang berusia 

<25-30 tahun. Hal ini disebabkan karena dalam rentang usia <25-30 tahun adalah 

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

bekerja. 
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4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Banyaknya Responden Prosentase (%) 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

SD 

SMP 
SMU/SMK/MAN 

Diploma/Akademi 
S1 
S2 

1 

3 
39 

16 
37 
4 

1,82 

  2,73    
57,27 

14,54 
19,91 
3,73      

 Total 100 100 
Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pendidikan terbanyak adalah pada tingkat pendidikan SMU dengan jumlah 

responden 39 orang atau 57,27 %, urutan kedua dengan jumlah responden 

sebanyak 37 orang atau 19,91 % adalah mereka dengan tingkat pendidikan pada 

S1, setelah itu responden dengan jumlah 16 orang atau 14,54 % berpendidikan 

Diploma/Akademi, pada urutan berikutnya terakhir adalah berpendidikan S2 

dengan jumlah 4 orang atau 3,73 %, berikutnya responden dengan jumlah 3 orang 

atau 2,73 % adalah berpendidikan SMP, dan yang terakhir dengan jumlah 1 orang 

atau 1,82 % adalah berpendidikan SD. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan 

bahwa rata-rata responden yang menggunakan jasa PT. Bank Rakyat Indonesia 

Unit Dinoyo Malang adalah mempunyai latar belakang pendidikan tingkat SMU. 
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4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Banyaknya Responden Prosentase (%) 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

PNS 

Pegawai Swasta 
Wirausaha 

Pelajar/Mahasiswa 
Lain - lain 

17 

20 
13 

35 
15 

17,16 

20,23 
13,10 

34,39 
15,12 

 Total 100 100 
Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahu bahwa responden dengan pekerjaan PNS 

sebanyak 17 orang atau 17,16 %, responden dengan pekerjaan sebagai pegawai 

swasta sebanyak 20 orang atau 20,23 %, responden dengan pekerjaan sebagai 

wirausaha sebanyak 13 orang atau 13,10% dan responden yang bekerja sebagai 

pelajar/mahasiswa 35 orang atau 34,39 %. Dari keterangan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden terbanyak yang menggunakan jasa ini adalah 

pelajar / mahasiswa, sedangkan wirausaha adalah responden yang paling sedikit 

menggunakan jasa ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun tingkat 

pendidikan tidak terlalu tinggi, namun pemikiran untuk melakukan transaksi 

perbankan telah dinilai bermanfaat bagi jangka panjang PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit  Dinoyo Malang dalam memberikan penjelasan produk jasa yang 

dimiliki dan cara pemfokusan pelayanan kepada nasabah dilihat dari tingkat 

pendidikan. Selain itu faktor pendidikan dapat mempengaruhi penilaian terhadap 

pengaruh signifikansi variabel Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, 

dan Empathy terhadap kepuasan nasabah. 
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4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

No Lama Menjadi Nasabah Banyaknya Responden Prosentase (%) 

1. 

2. 

2 tahun 

Lebih dari 2 tahun 

40 

60 

39,75 

60,25 

 Total 100 100 
Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Dari Tabel 4.5 dapat kita lihat bahwa 40 orang atau sebesar 39,75 % 

responden telah menjadi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo 

Malang selama 2 tahun, sedangkan 60 responden atau sebesar 60,25 % telah 

menjadi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo lebih dari 2 tahun. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Dinoyo Malang yang menjadi responden penelitian ini merupakan 

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

menunjukkan sebagian besar nasabah memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PT. 

Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang.  

4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Banyaknya Transaksi 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Banyaknya Transaksi 

No Banyaknya Transaksi 
(bulan) Banyaknya Responden Prosentase (%) 

1. 
2. 

3. 

1 kali 
2 kali 

> 2 kali 

59 
13 

28 

58,21 
13,49 

28,30 

 Total 100 100 
Sumber: Data Primer Diolah (2009) 
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Dari Tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa 59 orang atau sebesar 58,21 % 

responden dalam sebulan telah melakukan transaksi sebanyak 1 kali, sebanyak 13 

orang atau 13,49 % dalam sebulan telah melakukan transaksi sebanyak 2 kali, 

sedangkan 28 responden atau 28,30 % telah melakukan transaksi sebanyak > 2 

kali dalam satu bulan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menggunakan jasa layanan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang 

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

dalam sebulan.   

4.2.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan Perbulan 

Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan 

No Pengasilan Perbulan Banyaknya Responden Prosentase 
(%) 

1. 

2. 
3. 

4. 
5 

< Rp500.000 

>Rp.500.000 – Rp1.000.000 
>Rp1.000.000– Rp1.500.000 

>Rp1.500.000–Rp2.000.000 
>Rp2.000.000 

10 

24 
30 

16 
20 

8,18 

21,82 
29,09 

18,18 
22,73 

 Total 100 100 
Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

 Berdasarkan tabel 4.7. maka dapat diketahui bahwa lebih banyak 

responden yang berpenghasilan / memiliki uang saku rata – rata dalam sebulan 

antara >Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000, yaitu sebanyak 30 orang responden atau 

sebesar 29,09% Sedangkan jumlah responden paling sedikit yaitu responden yang 

mempunyai penghasilan / uang saku rata – rata sebulan <Rp. 500.000, yaitu 

sebanyak 10 orang responden 8,18%. Hal ini disebabkan usaha yang dijalankan 

berjalan dengan lancar. Selain itu faktor pendidikan dapat mempengaruhi 
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penilaian terhadap pengaruh signifikansi variabel Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan Empathy terhadap kepuasan nasabah. 

 

4.3 Deskripsi Jawaban Responden 

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh variabel – variabel kualitas 

pelayanan yang terdari dari : variabel bukti langsung (tangibles), keandalan 

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

(empathy) terhadap kepuasan nasabah (Y) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 

Dinoyo Malang. 

Berikut ini akan di jelaskan deskripsi jawaban responden pada kuisioner 

yang dijadikan instrumen pengukuran dalam penelitian. 

4.3.1 Variabel Bukti fisik / Tangibles (X1) 

Frekuensi jawaban responden untuk variabel pernyataan Bukti Fisik/Tangibles 

(X1) yang terdiri dari 4 item dapat diketahui pada tabel berikut dibawah ini : 
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Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Variabel Bukti Fisik / Tangibles (X1) 

Item n Minimum Maksimum Mean 

Apakah peralatan dan 
teknologi (seperti Komputer) 
BRI Unit Dinoyo Malang 
berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan. 

100 4 5 3.81 

Apakah kenyamanan ruang 
pelayanan (banking hall) Bank 
Rakyat Indonesia Unit Dinoyo 
Malang berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan.  
 

100 4 5 3.74 

Apakah sarana ruang parkir 
BRI Unit Dinoyo Malang 
berpengaruh terhadap kualitas 
palayanan. 
 

100 4 5 3.99 

Apakah penampilan dan 
kerapihan karyawan BRI Unit 
Dinoyo Malang berpengaruh 
terhapda kualitas pelayanan. 
 

100 4 5 3.95 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden yang tercantum pada 

tabel 4.8 diketahui bahwa nilai rata – rata tertinggi variabel Bukti Fisik /Tangibles 

(X1) sebesar 3.99 terletak pada sarana ruang parkir Bank Rakyat Indonesia Unit 

Dinoyo Malang. Hal ini berarti hampir semua responden menilai bahwa sarana 

ruang parkir sudah memenuhi syarat. Sedangkan nilai rata – rata terendah adalah 

3.74 terletak pada kenyamanan ruang pelayanan (banking hall) Bank Rakyat 

Indonesia Unit Dinoyo Malang. Hal ini berarti bahwa sebagian responden 

menganggap bahwa kenyamanan ruang pelayanan banking hall) sudah memenuhi 

harapan responden. 
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4.3.2 Variabel Kehandalan (X2) 

Frekuensi jawaban responden untuk jawaban variabel pernyataan Keandalan / 

Reliability (X2) yang terdiri dari 3 item dapat diketahui pada tabel 4.9 berikut 

dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Variabel Kehandalan / Reliability (X2) 

Item n Minimum Maksimum Mean 

Apakah ketelitian karyawan 
BRI Unit Dinoyo Malang 
dalam pencatatan transaksi 
berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan. 

100 3 5 4.01 

Apakah keakuratan BRI Unit 
Dinoyo Malang dalam 
memberikan informasi kepada 
nasabah berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan.  
 

100 3 5 3.81 

Apakah kemampuan karyawan  
BRI Unit Dinoyo Malang 
dalam mengoperasionalkan 
peralatan atau fasilitas 
berpengaruh terhadap kualitas 
layanan  

 

100 3 5 3.84 

 

 Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata tertinggi variabel Keandalan /Reliability (X2) sebesar 4.01 terletak 

pada ketelitian karyawan BRI Unit Dinoyo Malang dalam pencatatan transaksi. 

Sedangkan nilai rata-rata terendah sebesar 3.81 terletak pada  keakuratan BRI 

Unit Dinoyo Malang dalam memberikan informasi kepada nasabah berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 
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menganggap bahwa karyawan BRI Unit Dinoyo Malang kurang akurat dalam 

memberikan informasi kepada para nasabah. 

4.3.3 Variabel Daya Tanggap (X3) 

Frekuensi jawaban responden untuk jawaban variabel pernyataan Daya 

Tanggap / Responsiveness (X3) yang terdiri dari 3 item dapat diketahui pada tabel 

4.9 berikut dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Statistik Deskriptif Variabel Daya Tanggap / Responsiveness (X3) 

Item n Minimum Maksimum Mean 

Apakah kecepatan karyawan 
BRI Unit Dinoyo Malang  
dalam merespon keluhan 
nasabah berpengaruh terhadap 
kualitas layanan. 

100 3 5 3.81 

Apakah ketepatan  karyawan 
BRI Unit Dinoyo Malang 
dalam memecahkan masalah 
nasabah berpengaruh terhadap 
kualitas layanan  

 

100 3 5 3.79 

Apakah tanggapan karyawan 
BRI Unit Dinoyo Malang atas 
keluhan nasabah melalui 
telepon berpengaruh terhadap 
kualitas layanan 

100 3 5 3.87 

 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata tertinggi variabel Daya Tanggap /Responsiveness (X3) sebesar 3.87 

terletak pada tanggapan karyawan BRI Unit Dinoyo Malang atas keluhan nasabah 

melalui telepon. Sedangkan nilai rata-rata terendah sebesar 3.81 terletak pada 

kecepatan karyawan BRI Unit Dinoyo Malang  dalam merespon keluhan nasabah. 



81 
 

 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa karyawan 

BRI Unit Dinoyo Malang kurang cepat dalam merespon keluhan dari nasabah. 

4.3.4 Variabel Jaminan / Assurance (X4) 

Frekuensi jawaban responden untuk jawaban variabel pernyataan Jaminan / 

Assurance (X4) yang terdiri dari 3 item dapat diketahui pada tabel 4.11 berikut 

dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Statistik Deskriptif Variabel Jaminan / Assurance (X4) 

Item n Minimum Maksimum Mean 

Apakah profesional karyawan 
BRI Unit Dinoyo Malang 
dalam bekerja berpengaruh 
terhadap kualitas layanan  

100 4 5 3.96 

Apakah Kemampuan BRI Unit 
Dinoyo Malang dalam 
memberikan jaminan 
keuangan nasabah 
berpengaruh terhadap kualitas 
layanan 

100 4 5 3.78 

Apakah kredibilitas BRI Unit 
Dinoyo Malang berpengaruh 
terhadap kualitas layanan  
 

100 4 5 3.87 

Apakah keamanan nasabah 
pada saat bertransaksi di bank 
berpengaruh terhadap kualitas 
layanan  

100 4 5 3.79 

 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata tertinggi variabel Jaminan / Assurance (X4) sebesar 3.96 terletak 

pada profesional karyawan BRI Unit Dinoyo Malang dalam bekerja. Sedangkan 

nilai rata-rata terendah sebesar 3.79 terletak pada keamanan nasabah pada saat 

bertransaksi di bank. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menganggap 
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bahwa BRI Unit Dinoyo Malang  kurang memberikan jaminan keamanan kepada 

nasabah pada saat bertransaksi. 

4.3.5 Variabel Empati (X5) 

Frekuensi jawaban responden untuk jawaban variabel pernyataan Empati / 

Empathy (X5) yang terdiri dari 3 item dapat diketahui pada tabel 4.9 berikut 

dibawah ini: 

Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif Variabel Empati / Empathy (X5) 

Item n Minimum Maksimum Mean 

Apakah kemampuan karyawan 
BRI Unit Dinoyo Malang 
dalam memberikan perhatian 
secara individual berpengaruh 
terhadap kualitas layanan. 

100 3 5 3.84 

Apakah keramahan dan 
kesopanan karyawan BRI Unit 
Dinoyo Malang  kepada 
nasabah berpengaruh terhadap 
kualitas layanan. 
 

100 3 5 3.88 

Apakah kemampuan karyawan 
BRI Unit Dinoyo Malang 
dalam melakukan hubungan 
interaktif dengan nasabah 
berpengaruh terhadap kualitas 
layanan 

100 3 5 3.89 

 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.12 dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata tertinggi variabel Empati / Empathy (X5) sebesar 3.89 

terletak pada Apakah kemampuan karyawan BRI Unit Dinoyo Malang dalam 

melakukan hubungan interaktif dengan nasabah. Sedangkan nilai rata-rata 

terendah sebesar 3.81 terletak pada kemampuan karyawan BRI Unit Dinoyo 
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Malang dalam memberikan perhatian secara individual. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penilaian faktor empati oleh responden lebih banyak dipengaruhi oleh 

kemampuan karyawan BRI Unit Dinoyo Malang dalam melakukan hubungan 

interaktif dengan nasabah 

4.3.6 Variabel Kepuasan Nasabah (Y) 

Frekuensi jawaban responden untuk Kepuasan Nasabah yang terdiri dari 3 

item dapat diketahui pada tabel 4.9 berikut dibawah ini: 

Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif Variabel Kepuasan Nasabah (Y) 

Item n Minimum Maksimum Mean 

Selama menabung di Bank 
Rakyat IndonesiaUnit Dinoyo 
Malang, saudara merasa puas 
atas pelayanan yang diberikan 
oleh Bank Rakyat Unit Dinoyo 
Malang. 
 

100 3 5 3.99 

Saya akan merekomendasiakan 
Bank Rakyat Indonesia Unit 
Dinoyo Malang kepada orang 
lain agar menabung di Bank 
Rakyat Indonesia Unit Dinoyo 
Malang  
 

100 3 5 3.80 

Saya mempunyai keinginan 
untuk tidak berpindah ke Bank 
lain. 
 

100 3 5 3.75 

 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.12 dapat diketahui 

bahwa jawaban dari responden dari pertanyaan ke-1 sampai pertanyaan ke-3 

memiliki nilai maksimum sebesar 5. Hal ini menunjukkan terdapat responden 

yang memiliki kepuasan sangat tinggi atas layanan dari jasa yang digunakan. 
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Rata-rata tertinggi dihasilkan oleh item pertanyaan ke- 1 yaitu sebesar 3.99. Hal 

ini menunjukkan bahwa Selama menabung di Bank Rakyat Indonesia Unit 

Dinoyo Malang, sudah merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh Bank 

Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang. 

 

4.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

 Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel-variabel 

penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian 

tersebut. Didalam uji validitas ini nantinya dapat menunjukkan sejauh mana 

tingkat ketepatan penggunaan alat ukur tersebut terhadap gejala yang ingin diukur. 

 Untuk mengetahui suatu instrumen dikatakan valid, dilakukan pengujian 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment, yaitu dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment dengan taraf signifikansi sebesar 

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

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

pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan begitu pula sebaliknya. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Instrumen 
Variabel Item r Signifikan Ket. 

Bukti Fisik (X1) X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

0,835 

0,810 

0,906 

0,891 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keandalan (X2) X2.1 

X2.2 

X2.3 

0,871 

0,903 

0,864 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Daya Tanggap (X3) X3.1 

X3.2 

X3.3 

0,868 

0,899 

0,893 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Jaminan(X4) X4.1 

X4.2 

X4.1 

X4.2 

0,885 

0,920 

0,887 

0,868 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Empati(X5) X5.1 

X5.2 

X5.3 

0,928 

0,824 

0,851 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Dari Tabel 4.14  tersebut dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan dari 

semua variabel yang terdiri atas variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya 

tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) mempunyai nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 (5%).Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk semua 

variabel tersebut dinyatakan valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

 Hasil pengujian instrumen penelitian dari segi reliabilitas dapat dapat dikatakan 

andal reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih, 

menemukan kriteria indeks reliabilitas adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.15 

Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

No. Interval Kriteria 

1. < 0,200 Sangat rendah 

2. 0,200 – 0,399 Rendah 

3. 0,400 – 0,599 Cukup 

4. 0,600 – 0,700 Tinggi 

5. 0,800 – 1,00 Sangat Tinggi 

 

  Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila Alpha 

Cronbach lebih kecil dari 0,06  maka dinyatakan  tidak reliabel dan sebaliknya 

dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel 

ditunjukkan tabel dibawah ini : 

Tabel 4.16 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

X1 0,8842 Reliabel 

X2 0,8533 Reliabel 

X3 0,8628 Reliabel 

X4 0,9112 Reliabel 

X5 0,8359 Reliabel 

Y 0,7887 Reliabel 
         Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

  Dari Tabel 4.16  dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan dari semua 

variabel yang terdiri atas variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap 

(X3), jaminan (X4), dan empati (X5) mempunyai koefisien alpha lebih dari 0,6. 

Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan 

reliabel. 



87 
 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

   Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk semua 

instrumen penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun persamaan 

regresi yang berhubungan dengan penelitian. Setiap persamaan yang dihasilkan 

harus memenuhi syarat asumsi klasik dari persamaan regresi yaitu persamaan 

regresi yang bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimated). Uji asumsi klasik 

yang dilakukan adalah uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas dan uji 

normalitas. 

4.5.1 Uji Non-Multikolinearitas 

  Tujuan uji asumsi multikolinearitas menurut Singgih Santoso (2004) 

adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen.  

  Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas maka dilakukan 

dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF), bila nila VIF lebih kecil dari 5 

maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Keterangan 

X1 2,978 Non Multikolinieritas 

X2 3,005 Non Multikolinieritas 

X3 3,398 Non Multikolinieritas 

X4 3,644 Non Multikolinieritas 

X5 3,543 Non Multikolinieritas 
     Sumber: Data Primer Diolah (2009) 
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  Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa diantara variabel-variabel bebas 

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

disimpulkan bahwa model regresi linier tersebut bebas dari multikolinearitas atau 

tidak terjadi korelasi diantara satu dengan yang lain. 

4.5.2 Uji Non Heterokedastisitas 

  Dalam analisis regresi berganda untuk mendapatkan hasil yang baik selain 

tidak terjadi multikolinearitas, maka varians dalam komponen pengganggunya 

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

heterokedastisitas. 

 Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan metode grafik 

plot. Pengujiannya menggunakan bantuan program SPSS version 16.0 for 

windows.  

Gambar 4.2 

Grafik Uji Heterokedastisitas 
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  Adapun pedomannya dengan melihat pola tertentu pada grafik 

heterokedastisitas diatas. Menurut Singgih Santoso (2004), dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-pont) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.  

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

angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastistas. 

Dari Gambar 4.12 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak 

membentuk pola tertentu yang jelas, seperti bergelombang, melebar kemudian 

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

sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

4.5.3 Uji Normalitas 

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

dan variabel independen (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal dapat 

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

  Distribusi data haruslah normal atau mendekati normal untuk memenuhi 

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

keputusannya adalah sebagai berikut: 

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

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

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

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

Grafik Uji Normalitas 

 

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

disekitar garis diagonal serta penyebarannyapun mengikuti arah garis diagonal. 

Hal tersebut membuktikan bahwa model regresinya telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

  Perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi 

besarnya hubungan antara variabel terikat (dependen) yaitu Kepuasan Pelanggan 

(Y), dengan variabel bebas (independen) yaitu Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa 

(X1, X2, X3, X4, X5,). Hasil regresi linier berganda dapat dilihat dibawah ini : 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Berganda 
Variabel  Koefisien 

Regresi  

Unstandardized 

Koefisien 

Regresi 

Standardized 

t Sig t Keterangan 

Bukti fisik (X1) 

Keandalan  (X2) 

Daya Tanggap (X3) 

Jaminan (X4) 

Empati (X5) 

0,141 

0,138 

0,339 

0,224 

0,141 

0,169 

0,138 

0,336 

0,298 

0,131 

3,574 

2,900 

6,649 

5,691 

2,533 

0,001 

0,005 

0,000 

0,000 

0,013 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Ttabel                          = 1,984 

R                             = 0,964 

R2                            = 0,929 

Adjusted R Square  = 0,925 

Fhitung                                  = 246,739 

Sig F                       = 0,000 

Ftabel                        = 2,311 

Sumber : Data Prime yang diolah dengan  SPSS 16.0 for Windows Evaluation, 2009 

 Dan dari hasil pengolahan data diperoleh koefisien regresi dari tabel diatas 

sebagai berikut : 

Y = 0,169 (X1) + 0,138 (X2)+ 0,336 (X3)+ 0,298 (X4)+ 0,131 (X5)+ e  

  Koefisien determinasi berganda (R2) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas pengaruhnya 

terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model. 

 Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) 

atau Adjusted R Square sebesar 0,925 atau 92,5 %%. Artinya variabel Y 
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dijelaskan sebesar 92,5 % oleh variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya 

tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5)  sedangkan sisanya sebesar 7,5% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   

Dari hasil persamaan regresi diatas maka dapat diketahui bahwa : 

1. Y = Kepuasan Nasabah Tabungan 

Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kepuasan nasabah tabungan 

Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang nilainya akan diprediksi oleh 

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

empati (X5)   

2. b1 = 0,169 

Koefisien regresi (b1) Sebesar 0.169 dengan tanda positif berarti bahwa 

semakin baik variabel bukti fisik dinilai oleh nasabah maka akan semakin 

tinggi pengaruhnya  terhadap kepuasan nasabah.  

3. b2= 0,138 

Koefisien regresi (b2 ) sebesar 0,138 dengan tanda positif berarti bahwa 

semakin baik variabel kehandalan dinilai oleh nasabah maka akan semakin 

tinggi pengaruhnya  terhadap kepuasan nasabah.  

4. b3= 0,336 

Koefisien regresi ( b3 ) sebesar 0.336 dengan tanda positif berarti bahwa 

semakin baik variabel daya tanggap dinilai oleh nasabah maka akan semakin 

tinggi pengaruhnya  terhadap kepuasan nasabah.  
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5. b4= 0,298 

Koefisien regresi ( b4 ) sebesar 0,298 dengan tanda positif berarti bahwa 

semakin baik variabel jaminan dinilai oleh nasabah maka akan semakin tinggi 

pengaruhnya  terhadap kepuasan nasabah.  

6. b5= 0,131 

Koefisien regresi  (b5 ) sebesar 0,131 dengan tanda positif berarti bahwa 

semakin baik variabel empati dinilai oleh nasabah maka akan semakin tinggi 

pengaruhnya  terhadap kepuasan nasabah.  

 

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

 Pengujian hipotesis ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Dalam hipotesis pertama 

penelitian ini, diduga bahwa seluruh variabel dimensi kualitas pelayanan yang 

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

(X4), dan empati (X5)  secara serempak mempengaruhi nasabah tabungan. 

  Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.17 diatas, 

menunjukkan bahwa F hitung  sebesar 246,379 (Signifikansi F = 0,000). Jadi F hitung 

>F tabel  (246,379  > 2,331) atau Sig F < 5 % (0,000 <  0,05), dengan demikian Ha 

diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa secara serempak variabel X1, X2, X3, 

X4, X5 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

  Karena variabel independen (bebas) lebih dari satu maka dilihat dari nilai 

Adjusted R Square menunjukkan nilai besar 0,925 yang artinya bahwa variabel 
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kepuasan pelanggan (Y) dipengaruhi sebaesar 92,5 % oleh variabel dimensi 

kualitas  pelayanan sedangkan sisanya 7,5 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

lima variabel independen (bebas) yang diteliti. 

4.7.2 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

 Dari hasil Uji t dari tabel 4.17 diatas menujukkan bahwa terdapat 5 

variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  variabel 

dependen (Y). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bukti langsung (X1) 

 Untuk variabel bukti langsung (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,574. Nilai ini 

lebih besar dari t tabel (3,574 > 1,984) atau Sig t < 5 % (0,001 < 0,05). Dengan 

demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa 

bukti langsung (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

(Y). 

2. Keandalan (X2)  

Untuk variabel keandalan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,900. Nilai ini 

lebih besar dari t tabel (2,900 > 1,984) atau Sig t < 5 %(0,005 < 0,05). Dengan 

demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa 

keandalan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasann nasabah tabungan(Y). 

3. Daya Tanggap (X3) 

 Untuk variabel daya tanggap(X3) memiliki nilai t hitung sebesar 6,646. Nilai ini 

lebih besar dari t tabel (6,646 > 1,984) atau Sig t < 5 % (0,000 < 0,05). Dengan 

demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa 
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daya tanggap (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

(Y). 

4. Jaminan (X4) 

 Untuk variabel jaminan (X4) memiliki nilai t hitung sebesar 5,691. Nilai ini lebih 

besar dari t tabel  (5,691 > 1,984) atau Sig t < 5 % (0,000 < 0,05). Dengan demikian 

pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa jaminan 

(X4) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan (Y). 

5. Empati (X5) 

 Untuk variabel empati (X5) memiliki nilai t hitung sebesar 2,533. Nilai ini lebih 

besar dari t tabel (2,533 > 1,984) atau Sig t < 5 % (0,013 < 0,05). Dengan demikian 

pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa empati (X5) 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan(Y). 

 Jadi kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengujian hipotesis diatas 

adalah variabel-variebel  kualitas pelayanan yaitu bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

nasabah tabungan Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang. 

4.7.3 Hasil Pengujian Secara Dominan 

 Pengujian variabel yang dominan dapat diketahui dengan cara melihat 

hasil koefisien beta (Standardized coefficients) yang paling besar. Pengujian 

variabel yang dominan dapat dilihat pada tabel  
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Tabel 4.19 

Tabel Hasil Pengujian Dominan 

Variabel  Dimensi Kulalitas 
Jasa Pelayanan 

Koefisien Regresi 

Unstandardized 

Koefisien 

Regresi 
Standardized 

Bukti fisik/Tangible  (X1) 

Keandalan /Reliability (X2) 

Daya Tanggap/Responsiveness(X3) 

Jaminan/Assurance (X4) 

Empati/Empathy (X5) 

0,141 

0,138 

0,339 

0,224 

0,141 

0,169 

0,138 

0,336 

0,298 

0,131 

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 for Windows Evaluation, 2009 

 Untuk melihat apakah bukti langsung (X1) mempunyai pengaruh yang 

dominan dibandingkan dengan variabel lainnya, dapat dilihat dari koefisien 

regresi yang standardized (Beta) variabel bukti fisik yang lebih besar dari seluruh 

variabel independen yang lainnya. 

 Dari koefisien regresi standardized(Beta) pada tabel 4.17 variabel bukti fisik 

hanya berada di nomor tiga dengan nilai Beta sebesar 0,169. Sedangkan untuk 

nilai Beta yang tertinggi yaitu variabel daya tanggap sebesar 0,336. Untuk nilai 

Beta tertinggi kedua yaitu variabel jaminan sebesar 0,298. Untuk nilai Beta 

tertinggi keempat yaitu variabel keandalan sebesar 0,138 dan yang terakhi adalah 

variabel empati yaitu sebesar 0,131. 

 Dengan melihat analis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang 

diduga bahwa variabel bukti fisik (X1) merupakan variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan tidak diterima karena dilihat 

dari nilai Beta ternyata variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepausan 

nasabah tabungan Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang adalah variabel 

daya tanggap dengan nilai Beta tertinggi sebesar 0,336. 
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4.8 Implikasi Hasil Penelitian 

 Dari pembahasan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen, maka strategi yang diterapkan pihak Bank Bank Rakyat 

Indonesia Unit Dinoyo Malang dalam bidang pelayanan harus dapat dilaksanakan 

dengan baik. Adapun strategi yang dapat diterapkan Bank Bank Rakyat Indonesia 

Unit Dinoyo Malang  berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah : 

1.Variabel Bukti Fisik /Tangibles (X1) 

 Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel bukti 

fisik (X1) merupakan variabel dominan ketiga, hal ini tidak sesuai dengan 

hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya.Variabel yang terdiri dari Peralatan 

dan Teknologi (seperti komputer), Penataan desain baik interior dan eksterior 

BRI, Penampilan dan Kerapian Karyawan, Kebersihan dan Kenyamanan Fasilitas 

BRI, harus diperbaiki dan ditingkatkan terutama masalah penggunaan ATM 

bersama yang masih sering terjadi problem sehingga para nasabah merasa puas 

terhadap pelayanan yang diberikan dan akan tetap menjadi nasabah Bank Rakyat 

Indonesia Unit Dinoyo Malang. 

2.Variabel Keandalan /Reliability (X2) 

 Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

keandalanp (X2) merupakan variabel dominan keempat.Variabel yang terdiri dari 

sambutan yang baik dari karyawan, ketepatan janji karyawan bank, kemudahan 

prosedur pelayanan, perlu dipertahankan dan ditingkatkan.Upaya yang dapat 

dilakukan pihak Bank Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang adalah dengan 

memberikan pendidikan secara umum kepada karyawan mengenai dunia 
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perbankan dan teknik operasioanal perbankan termasuk cara-cara dalam 

menangani masalah yang dihadapi nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk 

menunjukkan kepada nasabah bahwa karyawan Bank Bank Rakyat Indonesia Unit 

Dinoyo Malang mampu memberikan layanan yang dibutuhkan nasabah dengan 

baik. 

3. Variabel Daya Tanggap / Responsiveness (X3) 

  Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

daya tanggap (X3) merupakan variabel dominan pertama.Variabel yang terdiri dari 

layanan yang diberikan kepada nasabah dilakukan dengan cepat dan tepat, 

kesediaan dan ketanggapan karyawan, kemudahan BRI dihubungi lewat telepon, 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Nasabah tabungan merasa puas atas peran 

serta dan kemauan  karyawan  Bank Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang 

untuk membantu melayani nasabah sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan nasabah. 

4.Variabel Jaminan / Assurance (X4) 

 Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

jaminan (X4) merupakan variabel dominan kedua. Variabel ini terdiri dari nasabah 

merasa aman dalam melakukan transaksi di BRI, kejujuran  karyawan BRI, BRI 

dapat dipercaya menjamin uang nasabah, karyawan memiliki pengetahuan yang 

memadai mengenai sistem perbankan  dan produk – produk BRI, sehingga dapat 

menjawab pertanyaan nasabah. Pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo 

Malang harus mampu membangun keyakinan nasabah dengan cara 

memperlihatkan kinerja sumber daya manusia yang handal serta berwawasan luas, 

dimana hal ini dapat memperkuat image kualitas Bank Bank Rakyat Indonesia 
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Unit Dinoyo Malang, sehingga dengan pelayanan yang diberikan nasabah percaya 

dan akan menjadi nasabah tetap dalam jangka panjang. 

5. Variabel Empathy / Empathy (X5) 

 Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

Empathy (X5) merupakan variabel yang memiliki pengaruh terkecil terhadap 

kepuasan nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang.Variabel yang 

terdiri dari kemampuan karyawan BRI Unit Dinoyo Malang dalam memberikan 

perhatian secara individual, keramahan dan kesopanan karyawan BRI Unit 

Dinoyo Malang, kemampuan karyawan BRI Unit Dinoyo Malang dalam 

melakukan hubungan interaktif dengan nasabah perlu mendapat perhatian lebih 

dan ditingkatkan lagi. Misalnya nasabah datang disambut dengan senyuman 

keramahan dan diberikan pelayanan semaksimal mungkin. Dengan demikian 

pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang dapat membangun posisinya 

dan mempertahankan citranya sebagai bank yang memahami kebutuhan 

individual nasabah dengan baik.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh dimensi 

kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan nasabah (Studi Pada Nasabah 

Tabungan BritAma PT.  Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan variabel dimensi kualitas jasa pelayanan yang terdiri dari 

variabel bukti fisik (tangibles) (X1), keandalan (reliability) (X2), daya tanggap 

(responsiveness) (X3), jaminan (assurance) (X4), dan empati (empathy) (X5) 

berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepuasan nasabah tabungan PT. Bank 

Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang.  

2. Secara parsial variabel dimensi kualitas jasa pelayanan yang terdiri dari  

variabel bukti fisik (tangibles)   (X1), keandalan (reliability)  (X2), daya tanggap 

(responsiveness)  (X3), jaminan (assurance) (X4), dan empati (empathy) (X5)  

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan nasabah tabungan PT. Bank 

Rakyat Indonesia Unit Dinoyo. 

3. Dari analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel daya tanggap 

(responsiveness)  (X3) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang dibandingkan 

dengan variabel bebas lainnya, yaitu variabel bukti fisik (tangibles), keandalan 

(reliability), jaminan (assurance) dan empati (empathy). 
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5.2 Saran 

1. Menurut hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel daya 

tanggap (responsiveness) mempunyai  pengaruh dominan terhadap kepuasan 

nasabah. Maka dari itu dalam meningkatkan kualitas pelayananannya Bank 

Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang harus memperhatikan item-item dari 

variabel dimensi kualitas jasa pelayanan lainnya seperti pelayanan dalam 

penggunaan ATM yang sering bermasalah dan sering mendapat keluhan dari 

nasabah, dengan adanya hal tersebut maka pihak Bank Rakyat Indonesia Unit 

Dinoyo Malang hendaknya dapat meningkatkan saran dan prasarana yang 

mendukung agar dapat memberikan pelayanan yang optimal sehingga pada 

akhirnya  dapat menciptakan kepuasan nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit 

Dinoyo Malang. 

2. Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang harus meningkatkan 

kualitas pelayanan dalam hal empati (empathy), karena hasil dari analisa dan 

pembahasan variabel empati (empathy) memiliki pengaruh yang paling kecil 

dibandingkan dibandingkan dengan variabel lainnya, meskipun memiliki 

pengaruh yang positif. Adapun empati (empathy) yang harus ditingkatkan 

yaitu : karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang harus selalu 

memberikan perhatian atas kebutuhan dan keinginan nasabah, dan karyawan 

Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang  harus selalu menjalin hubungan 

dengan nasabah secara baik dan terus menerus. 

3. PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dinoyo Malang perlu mengkaji lebih 

mendalam dan mampu melakukan riset pemasaran secara berkelanjutan untuk 

penentuan strategi pemasaran perusahaan agar dapat memaksimalkan 



102 
 

 

profitabilitas perusahaan Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi perubahan 

keinginan dan kebutuhan nasabah pada variabel kualitas pelayanan seperti 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy yang dapat 

berubah sewaktu – waktu.  

4. Bank Rakyat Unit Dinoyo Unit Malang sebaiknya selalu melakukan survei atau 

penelitian kepada nasabah untuk melihat apakah nasabah tersebut puas 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank Rakyat Unit Dinoyo 

Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


