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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek 

4.1.1 Sejarah Umum PT. Bank Central Asia Tbk.  

  PT. Bank Central Asia berawal dari NV Semarang Uniting Factory yang 

didirikan pada tanggal 10 Agustus 1955. Bagi perusahaan tekstil yang surplus 

dimasukkan dalam NV Central Bank Asia pada 13 Februari 1957. Pada tanggal 21 

Februari 1957 tepatnya di pusat perniagaan Jakarta resmi didirikan sebuah 

perusahaan. Pada tanggal 18 Maret 1960 perusahaan itu diberi nama PT. Bank 

Central Asia. 

  Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan barangkali yang 

paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. Krisis ini 

membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan di 

Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di 

BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi 

panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa 

meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA (1998). Berkat kebijaksanaan bisnis 

dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam tahun 

yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ke tiga telah kembali ke tingkat 

sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp. 67.93 triliun, padahal di bulan Desember 
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1997 hanya Rp. 53.36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada BCA telah pulih 

sepenuhnya, dan BCA diserahkan oleh Bank Indonesia di tahun 2000.  

  Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan 

publik. Penawaran Saham Perdana berlangsung di tahun 2000, dengan menjual 

saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. Setelah Penawaran 

Saham Perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. 

Penawaran saham kedua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN 

mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA.  

  Dalam tahun 2002, IBRA melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui 

tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis 

di Mauritius, memenangkan tender tersebut. Saat ini, BCA terus memperkokoh 

tradisi tata kelola yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan resiko 

secara baik dan komitmen pada nasabahnya baik sebagai bank transaksional 

maupun sebagai lembaga intermediasi finansial.  

 

4.1.2 Sejarah PT. BCA, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dinoyo 

Malang 

  Pada 1 Juni 1984, PT. BCA membuka cabang baru di Malang yang 

beralamatkan di Jalan Basuki Rahmad 70-74 Malang. Kantor Cabang Utama 

(KCU) Malang ini memiliki tiga belas kantor cabang pembantu (KCP), yang 

cakupan wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Malang. Ketiga 

belas KCP yang berada di bawah KCU Malang antara lain adalah KCP Kudusan, 

KCP Galungung, KCP Dinoyo, KCP Batu, KCP Kawi, KCP Sukun, KCP Gatot 
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Subroto, KCP Kyai Tamin, KCP Dampit, KCP Gondanglegi, KCP Sumber 

Pucung, KCP Kepanjen dan KCP Sudirman. 

  PT. BCA Kantor Cabang Pembantu Dinoyo sendiri didirikan pada tanggal 

1 Maret 1991 dengan lokasi di Jalan MT. Haryono 160 Malang. BCA KCP 

Dinoyo diresmikan oleh kepala Kanwil VII yaitu Bapak Anugrah Sutawijaya. 

Pada akhir tahun 1991, BCA KCP Dinoyo membuka kantor kas di Jalan 

Bendungan Sutami Malang yang bekerja sama dengan UMM. Kemudian pada 

tahun 2000 kantor kas tersebut pindah di Ruko Jalan Galunggung Malang. Pada 

pertengahan tahun 1992, dalam usia yang relatif muda, BCA KCP Dinoyo 

membuka lagi 2 kantor kas masing-masing di UNISMA dan di Universitas 

Gajayana Malang serta pada tahun 1993 membuka kantor kas baru di Tegal 

Gondo Malang.  

 

4.1.3 Lokasi Bank  

  Bank Central Asia KCP Dinoyo terletak di Jl. MT. Haryono 160 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 BCA terdekat serta lembaga-lembaga perbankan lainnya 

misalnya BRI, BNI, Bank Jatim, dan sebagainya.  

3. Berdekatan dengan beberapa perguruan tinggi serta dapat membantu 

pihak perguruan tinggi khususnya dalam penyetoran uang kuliah.  
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4.1.4 Struktur Organisasi  

  Setiap organisasi dibentuk karena adanya suatu tujuan tertentu, untuk 

selanjutnya tujuan ini menjadi landasan utama bagi semua pelaku organisasi 

dalam bekerja. Dengan struktur organisasi yang jelas, akan terlihat tanggung 

jawab dan wewenang yang dimiliki oleh setiap individu di dalamnya. Selanjutnya, 

dengan mengelompokkan dan menetapkan garis dan wewenang itu akan ada 

kaitannya dengan prestasi bank yang berkaitan erat dengan efisiensi kerja. 

  Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal dengan 

mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan 

perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian 

atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, 

wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dari suatu organisasi. Struktur 

ini mengandung unsur-unsur pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) satuan 

kerja.  

  Adapun struktur organisasi pada PT. BCA KCP 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. Untuk lebih jelasnya, struktur 

organisasi PT. BCA KCP Dinoyo Malang dapat dilihat pada gambar 4.1.  
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Gambar  4.1 
Struktur Organisasi  

PT. BCA Kantor Cabang Pembantu Dinoyo Malang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BCA KCP Dinoyo, Malang, 2009 
 

  Adapun uraian jabatannya adalah sebagai berikut:  

1. Pimpinan PT. BCA KCP Dinoyo Malang 

  Pimpinan cabang Dinoyo Malang bertanggung jawab pada Pimpinan 

Kantor Cabang Utama Malang atau Kanwil VII Malang.  

Pimpinan kantor Cabang mempunyai wewenang:  

a. Dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kegiatan bank baik di 

KCU maupun KCP.  

b. Bertanggung jawab sekaligus mengawasi segala kegiatan perbankan di KCU 

maupun di KCP. 

c. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha bank yang dipimpinnya.  

PIMPINAN BCA KCP 
DINOYO MALANG 

KABAG PENDUKUNG 
OPERASIONAL  

 

HEAD TELLER  

CSO BAGIAN 
UMUM  

CASH 
VAULT 

TELLER TELLER TELLER 
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2. Kepala Bagian Pendukung Operasional  

  Kepala Bagian bertanggung jawab pada Pimpinan cabang Pembantu. 

Kepala Bagian mempunyai wewenang:  

a. Memonitor secara aktif dan melakukan pengarahan langsung sesuai 

dengan wewenangnya terhadap seluruh jalannya kegiatan administrasi 

operasional pada KCP.  

b. Mendukung jalannya layanan dan membawahi CSO, bagian umum, dan 

Cash Vault.  

c. Memberikan override atas transaksi yang melebihi Limit Teller/Head 

Teller/Koreksi.  

3. Head Teller  

  Head Teller bertanggung jawab pada Pimpinan Cabang Pembantu. 

Head Teller mempunyai wewenang:  

a. Memonitor secara aktif an melakukan pengarahan langsung sesuai dengan 

wewenangnya atas seluruh jalannya transaksi yang ditangani oleh teller, 

serta mengkoordinasikan kegiatan di front office yang berhubungan 

dengan back office.  

b. Memberikan:  

• Override atas transaksi yang melebihi limit teller/koreksi/reversal 

sesuai dengan wewenangnya.  

• Solusi bila terjadi masalah di counter dan selisih pada saat teller 

melakukan Balancing Akhir Hari Teller.  
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c. Melakukan :  

• Verifikasi dan pencocokan atas Balancing Akhir Hari Teller.  

• “Stock Opname” terhadap uang tunai teller di cash box  

• Balancing cabang  

d. Melaporkan transaksi valas kepada Kepala Bagian Pendukung Operasi.  

e. Memonitor penyelesaian pos-pos terbuka/ selisih yang belum dapat 

diselesaikan dan memeriksa semua laporan yang diterima.  

f. Memastikan bahwa seluruh teller telah menyerahkan seluruh dokumen 

Balancing Akhir Hari Teller yang akan diberikan kepada pejabat yang 

melakukan Balancing Cabang.  

4. Customer Service Officer (CSO)  

  Customer Service Officer bertanggungjawab kepada Kepala Bagian 

Pendukung Operasi. Customer Service Officer (CSO) mempunyai wewenang:  

a. Melaksanakan kegiatan administrasi operasi dan non financial untuk 

pelayanan nasabah berupa: 

• 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.  
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b. Memproses  

• Pungutan dan membayar pajak atas rekening giro Rp/valas, tabungan, 

deposito Rp/valas, dan melaporkan ke KCU.  

• Permintaan buku cek/BG, counter cek.  

• Pengajuan permohonan 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.  

5. Teller  

  Teller bertanggung jawab pada Head Teller. Teller mempunyai 

wewenang:  

a. Mendukung jalannya operasional dan melaksanakan kelanjutan proses dari 

front office serta melakukan seluruh kegiatan administrasi operasional 

berupa:  

• Melayani semua transaksi yang berkaitan dengan 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.  
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6. Cash Vault/Staf Adm. Khazanah  

  Cash Vault bertanggung jawab kepada Kabag. Pendukung Operasional. 

Cash Vault mempunyai wewenang:  

a. Mengelola khazanah.  

b. Melakukan penyetoran dan pengambilan uang tunai ke atau dari KCU.  

c. Melayani penyetoran dan pengembalian uang tunai dari atau ke teller.  

d. Menentukan uang tunai yang ada di dalam khazanah.  

e. Mengisi mesin ATM.  

7. Bagian Umum  

  Termasuk didalamnya bagian keamanan (satpam), petugas kebersihan 

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

 

4.1.5. Sumber Daya Manusia  

  Perkembangan jumlah karyawan PT. BCA KCP Dinoyo saat ini adalah :  

a. Staff   : 11 orang  

b. Cleaning Service  : 2   orang 

c. Office Boy  : 1   orang  

d. Driver  : 1   orang   

e. Satpam  : 2   orang  

Total   : 18 orang  
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4.1.6 Jam Kerja  

  PT. BCA KCP Dinoyo Malang menerapkan sistem lima hari kerja. Hari 

Senin sampai Jum’at, sementara hari Sabtu dan Minggu libur. Untuk pengaturan 

jam kerja, PT. BCA KCP Dinoyo Malang menetapkan sebagai berikut:  

• Jam kerja  : 08.00-17.00 

• Jam pelayanan nasabah  : 08.00-14.30 

• Istirahat  : ± 1 jam  

 

4.1.7 Keunggulan BCA  

  Sebagai bank transaksional, BCA menawarkan rangkaian jasa yang luas 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik para nasabah. Sebagai lembaga 

intermediary keuangan, BCA telah bekerja keras untuk memperkuat sisi kredit 

dengan mempersiapkan berbagai paket yang menarik bagi nasabah yang potensial. 

BCA memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi kunci keberhasilan BCA 

dalam menyediakan jasa-jasa yang berguna, efisien dan mudah. Keunggulan-

keunggulan ini adalah:  

1. Tim manajemen yang sangat profesional yang selalu mengikuti kebijakan dan 

regulasi perbankan nasional dan internasional.  

2. Sumberdaya manusia (SDM) yang terlatih baik dan berorientasi pada 

pelayanan bagi nasabah.  

3. Rangkaian jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual.  

4. Pemanfaatan teknologi paling mutakhir secara tepat.  
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5. Upaya yang terus-menerus dalam mempertahankan tingkat pengamanan 

perbankan yang paling tinggi.  

6. Jaringan yang luas dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh 

Indonesia.  

7. Pilihan saluran penghantaran (Delivery Channel) yang luas untuk mencapai 

tingkat kenyamanan pelanggan yang maksimum.  

8. Lebih dari 3.020 terminal ATM tunai maupun non tunai yang disediakan di 

berbagai lokasi yang strategis di seluruh Indonesia.  

 

4.1.7.1 Produk dan Layanan BCA  

  Seiring dengan tujuan BCA untuk menjadi pilihan pertama dalam 

perbankan transaksional serta untuk memenangkan persaingan dunia perbankan 

yang semakin ketat seperti saat ini, BCA terus-menerus bekerja untuk memperluas 

ragam produk, jasa, dan saluran penghantar: BCA juga memastikan bahwa 

masing-masing produk dan jasa yang ditawarkan unggul di kalangan nasabah 

karena kualitasnya tinggi serta adanya profesionalisme para karyawannya dalam 

melayani para nasabahnya.  

  Dalam mengembangkan produk dan jasa yang ditawarkan, BCA selalu 

mempertimbangkan kebutuhan nasabah yang selalu berubah. Lebih jauh lagi, 

BCA terus menyempurnakan setiap produk dan jasanya dengan menambahkan 

berbagai fitur baru agar kenyamanan nasabah dalam bertransaksi selalu 

meningkat. Saat ini, BCA semakin banyak menawarkan fasilitas perbankan pada 
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ATM, KlikBCA, Individual Internet Banking, mBCA Mobile Banking, dan 

sebagainya.  

  Bagi komunitas bisnis, terutama para pelaku UKM, BCA menyediakan 

jajaran dan jasa yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Produk dan jasa ini, antara lain, adalah KlikBCA Bisnis dan BCA Bizz (untuk 

lokasi-lokasi tertentu). BCA juga menyediakan berbagai jenis produk kredit untuk 

memenuhi keperluan pelanggan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BCA, 

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BCA dan kredit-kredit koperasi. Berikut ini 

merupakan produk dan layanan BCA kepada nasabahnya:  
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Tabel 4.1 
Produk dan Layanan BCA 

 
Jenis Nama Produk dan Jasa 

Simpanan  Rekening TAHAPAN  
Rekening TAPRES  
Rekening Giro  
Deposito Berjangka  
Sertifikat Deposito  

Kartu Kredit  BCA Card  
BCA Master Card  
BCA Visa  
BCA JCB  

Fasilitas Elektronis  ATM BCA  
Debit BCA  
Tunai BCA  
KlikBCA Internet Banking  
m-BCA Mobile Banking  
BCA Link  
Call Center  

Jasa-jasa Perbankan  Safe Deposit Box (SDB)  
Pengiriman Uang  
Travelers Cheques  
Inkaso dan Kliring  
Mata Uang Asing  
BCA Bizz  

Kredit  Kredit Pemilikan Rumah  
Kredit Kendaraan Bermotor  
Kredit Modal Kerja  
Kredit Sindikasi  
Kredit Ekspor  
Trust Receipt  
Kredit Investasi  

Jaminan Bank  Bid Bond  
Payment Bond  
Advance Payment Bond  
Performance Bond  
Import Duty Exemption  
Refund Center  

Fasilitas Ekspor-Impor  LC (Letter of Credit)  
Negosiasi  
Diskonto  
Documentary Collection  
Bankers Acceptance  

Fasilitas Mata Uang Asing  Fasilitas Mata Uang Asing  
Sumber: BCA KCP Dinoyo-Malang, 2009 
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  Atas komitmen dari BCA terhadap kepuasan nasabahnya, baru-baru ini 

BCA mendapatkan penghargaan Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) 

2004 sebagai The Best in Achieving Total Customer Satisfaction untuk kategori 

ATM BCA dan Tahapan BCA.  

 

4.1.7.2 Pelayanan Nasabah  

  Sesuai dengan visi BCA yaitu untuk menjadi bank transaksional 

terkemuka, BCA selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para 

nasabahnya. Untuk menjamin kepuasan nasabah, BCA selalu mengambangkan 

kualitas sumberdaya manusianya. Hal ini terjadi karena, sumber daya manusia 

merupakan komponen kunci dalam daya saing BCA. Selain itu, BCA 

mencanangkan standar pelayanan SMART (Sigap, Menarik, Antusias, Ramah, 

Teliti) yang harus ditaati oleh mereka yang berhadapan langsung dengan para 

nasabah.  

  Program SMART BCA :  

a. SIGAP artinya:  

• Cekatan dalam melakukan setiap pekerjaan  

• Tunjukkan sikap siap membantu  

• Antisipatif dan tanggap terhadap kebutuhan nasabah  

• Dapat diandalkan dalam melaksanakan kepercayaan  

• Berikan informasi yang jelas dan tepat  

• Disiplin dan konsisten dalam menjalankan tugas 
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b. MENARIK artinya :  

• Tampilkan diri dengan sopan, formal, rapi, bersih, dan serasi  

• Tunjukkan bahasa tubuh dan perilaku yang baik dan sopan  

• Tunjukkan percaya diri yang positif  

• Memiliki kemampuan berinteraksi yang baik  

• Tunjukkan kredibilitas dan reputasi yang dapat dipercaya  

c. ANTUSIAS artinya :  

• Tunjukkan semangat dalam melayani nasabah  

• Miliki inisiatif untuk segera melayani bukan menunggu (proaktif)  

• Miliki pandangan bahwa nasabah harus dilayani sebaik mungkin  

d. RAMAH artinya :  

• Berikan senyum dengan tulus  

• Melakukan kontak mata saat berbicara dengan nasabah  

• Gunakan nada suara yang enak didengar  

• Berperilaku sopan dan santun sesuai budaya  

e. TELITI artinya :  

• Mampu bekerja dengan akurat 

• Cermat dan seksama  

• Konsentrasi penuh setiap memproses transaksi  

  Selain itu setiap personal dalam melayani nasabah diharapkan untuk selalu 

bertindak SMART, misalnya :  

a. Dalam menyapa nasabah  

• Sapa nasabah yang dihadapi dengan ramah 



 72 

• Konfirmasi jumlah uang dan jenis transaksi-transaksi pada nasabah  

• Ucapkan terima kasih saat transaksi selesai  

b. Dalam situasi sulit  

• Tunjukkan empati  

• Fokus pada masalah, bukan orangnya  

• Tunjukkan sikap siap membantu  

• Berpikir positif dan tidak sensitif dalam menangani masalah  

• Tidak segan meminta bantuan bila memerlukan  

c. Dalam bertelepon  

1. Membuka pembicaraan  

• Angkat telepon sebelum dering ketiga  

• Ucapkan salam dengan wajah tersenyum  

• Sebutkan identitas unit kerja/nama  

 2. Selam pembicaraan  

• Sampaikan isi pembicaraan dengan jelas, tepat dan efisien  

• Gunakan nada suara yang enak didengar   

3. Menutup pembicaraan Transfer telepon dengan baik dan sopan  

• Ucapkan terima kasih  

• Tunggu nasabah menutup telepon terlebih dahulu.  

Letakkan telepon  pada posisinya.  
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4.2 Gambaran Umum Responden  

  Responden dalam penelitian disini adalah nasabah Tahapan BCA cabang 

Dinoyo, Malang sampai pada bulan Agustus 2009. Dari hasil penghitungan 

jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin, maka dapat diketahui jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu sebanyak 100 orang 

nasabah.  

 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Usia Jumlah (orang) Persentase (%) 
18-25 tahun 11 11 
26-30 tahun 19 19 
31-40 tahun 28 28 
41-50 tahun 32  33 
51-60 tahun 10 10 
> 61 tahun  0 0 

Jumlah 100 100 
Sumber: Data Primer diolah, 2009 

 

     Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

berusia 18-25 tahun sebanyak 11 orang responden (11%), selanjutnya yaitu 

responden dengan usia 26-30 tahun dengan jumlah sebanyak 19 orang responden 

(19%), berusia 31-40 tahun sebanyak 28 orang responden (28%), berusia 41-50 

tahun sebanyak 32 orang responden (32%), berusia 51-60 tahun sebanyak 10 

orang responden (10%), sedangkan responden yang berusia  61 tahun ke atas tidak 

ada responden (0%).  
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4.2.2 Karakteristik Responden  Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 
Laki-laki 55 55 

Perempuan 45 45 
Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2009 
 

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin pria 

sebanyak 55 orang responden (55%), sedangkan sebanyak 45 orang responden 

(45%) berjenis kelamin wanita.  

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang melakukan transaksi saat 

penelitian menyebarkan kuisioner adalah nasabah laki-laki. Hal ini disebabkan 

karena tabungan Tahapan BCA lebih menarik dari pada produk tabungan yang 

lain, dengan beberapa alasan, antara lain: tabungan Tahapan BCA.  

 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Dari hasil penyebaran kuesioner, diperoleh gambaran mengenai pekerjaan 

responden seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.4 diketahui bahwa sejumlah 9 

orang responden (9%) memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri 

Sipil/TNI/Polri, sebanyak 60 orang responden (60%) bekerja sebagai pegawai 

swasta, sebanyak 27 orang responden (27%) sebagai wiraswasta dan pekerjaan 

lain-lain (ibu rumah tangga) sebanyak 4 orang responden (4%). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 
Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri   9 9 

Pegawai swasta 60 60 
Wiraswasta 27 27 

Lain-lain  4 4 
Jumlah 100 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2009 

 

4.2.4 Karakteristik  Responden Berdasarkan Pendapatan  Per-Bulan 

 Gambaran responden berdasarkan penghasilan dapat dijelaskan pada 

Tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per-Bulan 

Penghasilan Per Bulan Jumlah (orang) Persentase (%) 
≤≤≤≤ Rp 1.000.000                  29               29 

> Rp 1.000.000-Rp 2.000.000                  37               37 
> Rp 2.000.000                  34               34 

Jumlah                  100             100 
Sumber: Data Primer diolah, 2009 
 
     Tabel 14 menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 29 orang 

responden (29%) memiliki pendapatan per-bulan kurang atau sama dengan Rp 

1.000.000, sebanyak 37 orang responden (37%) memiliki pendapatan per-bulan 

lebih dari Rp 1.000.00 sampai Rp 2.000.000, sedangkan sebanyak 34 orang 

responden (34%) memiliki pendapatan per-bulan lebih dari Rp 2.000.000. 

 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Setelah kuesioner disebarkan pada responden yang telah ditentukan 

jumlahnya, yaitu 100 orang, maka selanjutnya diuji validitas dan reliabilitas dari 

kuesioner tersebut dengan menggunakan program SPSS 13.0 for Windows. 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang diukur (Ancok dalam Singarimbun dan Efendi 2006). Sedangkan menurut 
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Sugiyono (2006), hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. 

Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment Pearson dengan level signifikansi 5%. Bila 

probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid dan 

sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

Tabel 4.3 menunjukkan semua item pernyataan untuk semua variabel 

mempunyai nilai probabilitas (p) lebih kecil atau sama dengan 0,05, sehingga 

data tersebut dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

ingin diukur dalam penelitian ini. 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan andal 

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

(Arikunto, 2002).  

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila alpha 

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

reliabel. Dari tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa semua variabel penelitian 

dinyatakan reliabel sebab masing-masing variabel memiliki koefisien alpha lebih 

dari 0,6, sehingga variabel-variabel penelitian tersebut dapat diandalkan. 

 

 



 77 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas dan reabilitas 

Item 
 

Harapan Kinerja 
 Cronbach’s 

Alpha 
 

Kesimpulan 
 
 
 

Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X1.1 0,784 0,000 0,643 0,000 

Harapan 
α=0,898 
Kinerja 
α=0,817 

 Valid  

Reliabel 

 

X1.2 0,824 0,000 0,743 0,000  Valid  

X1.3 0,854 0,000 0,727 0,000  Valid  

X1.4 0,782 0,000 0,703 0,000  Valid  

X1.5 0,750 0,000 0,685 0,000  Valid  

X2.1 0,852 0,000 0,605 0,000 
Harapan 
α=0,813 
Kinerja 
α=0,805 

 Valid  

Reliabel 

 

X2.2 0,727 0,000 0,791 0,000  Valid  

X2.3 0,826 0,000 0,750 0,000  Valid  

X2.4 0,797 0,000 0,847 0,000  Valid  

X3.1 0,795 0,000 0,754 0,000 
Harapan 
α=0,827 
Kinerja 
α=0,753 

 Valid  

Reliabel 

 

X3.2 0,823 0,000 0,742 0,000  Valid  

X3.3 0,753 0,000 0,818 0,000  Valid  

X3.4 0,794 0,000 0,736 0,000  Valid  

X4.1 0,847 0,000 0,739 0,000 
Harapan 
α=0,829 
Kinerja 
α=0,762 

 Valid  

Reliabel 

 

X4.2 0,889 0,000 0,755 0,000  Valid  

X4.3 0,902 0,000 0,737 0,000  Valid  

X4.4 0,615 0,000 0,759 0,000  Valid  

X5.1 0,746 0,000 0,779 0,000 Harapan 
α=0,709 
Kinerja 
α=0,718 

 Valid  

Reliabel 

X5.2 0,748 0,000 0,721 0,000  Valid  

X5.3 0,742 0,000 0,725 0,000  Valid 

Sumber : Data primer diolah (2009) 
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4.4  Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

        Gambaran distribusi jawaban responden dipergunakan sebagai dasar untuk 

analisis dan interpretasi data. Gambaran variabel-variabel tersebut selengkapnya 

tersaji dalam tabel-tabel berikut : 

1. Variabel Bukti Fisik (X1) 

a. Item 1 (X1.1) : Penilaian responden pada item . tersedianya fasilitas fisik 

yang    memadai 

Tabel 4.7 
Harapan Responden Pada Item Tersedianya Fasilitas Fisik yang Memadai 

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Penting 30 30 (5x30) = 150 

Penting 59 59 (4x59) =236 
Cukup Penting 9 9 (3x9)  = 27 
Kurang Penting 2 2 (2x2)  =  4 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 417 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebanyak 30 orang responden (30%) 

menganggap bahwa tersedianya fasilitas fisik yang memadai adalah sangat 

penting dan 59 orang responden (59%) menganggap bahwa tersedianya fasilitas 

fisik yang memadai adalah penting. Kemudian 9 orang responden (9%) 

menganggap bahwa  tersedianya fasilitas fisik yang memadai adalah cukup 

penting dan 2 orang responden (2%) menganggap kurang penting. 
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Tabel 4.8 
Penilaian Responden Pada Item Tersedianya Fasilitas Fisik yang Memadai 

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 4 4 (5x4) = 20 

Baik 53 53 (4x53)=212 
Cukup Baik 36 36 (3x36) = 108 
Kurang Baik 7 7 (2x7) =  14 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100              354 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

        Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 

4.8 yaitu sebanyak 4% (4 orang) menyatakan bahwa tersedia fasilitas fisik yang 

memadai sangat baik, artinya nasabah sangat puas, dan hampir seluruh responden 

menyatakan baik yaitu 53% (53 orang) artinya nasabah puas. Kemudian 36% (36 

orang) menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas) dan sebanyak 7% (7 orang) 

menyatakan kurang baik (nasabah kurang puas). 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.8) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.7), yaitu = %100
417

354× = 84,892% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 84,892%. 

        Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa kurang puas pada item ini, 

karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, 

yaitu terpaut 15,108%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam hal tersedia fasilitas fisik yang memadai untuk memberikan kepuasan 

kepada nasabahnya. 
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b. Item 2(X1.2) : Penilaian responden pada item kebersihan dan kenyamanan 

ruang tunggu 

Tabel 4.9 
Harapan Responden Pada Item Kebersihan dan Kenyamanan Ruang 

Tunggu 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 36 36 (5x36) =180 

Penting 50 50 (4x50) =200 

Cukup Penting 12 12 (3x12)   = 36 

Kurang Penting - - - 

Tidak Penting 2 2 (1x2)   =   2 

Jumlah 100 100 418 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sebanyak 36 orang responden (36%) 

menganggap bahwa kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu adalah sangat 

penting, 50 orang responden (50,%) menganggap penting dan 12 orang responden 

(12%) menganggap bahwa kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu adalah 

cukup penting. Hanya 2 orang responden (2%) yang menyatakan bahwa item ini 

tidak penting. 

 

Tabel 4.10 
Penilaian Responden Pada Item Kebersihan dan Kenyamanan Ruang 

Tunggu 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 4 4 (5x4)   =  20 

Baik 59 59 (4x59) =236 

Cukup Baik 30 30 (3x30) =  90 

Kurang Baik 7 7 (2x7)   =   14 

Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 360 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 
       Kepuasan nasabah atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.10 

yaitu sebanyak 4% (4 orang) menyatakan bahwa kebersihan dan kenyamanan 
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ruang tunggu sangat baik, artinya nasabah sangat puas. Hampir seluruh responden 

menyatakan baik yaitu 59% (59 orang) menyatakan baik artinya nasabah puas dan 

sebanyak 30% (30 orang) menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas). Namun 

demikian, masih ada 7% (7 orang) yang menyatakan kurang baik yang artinya 

nasabah kurang puas. 

       Tingkat kepuasan pada item ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah 

bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.10) dan jumlah bobot harapan 

responden (Tabel 9), yaitu %100
418

360×  =  86,124% sehingga diperoleh tingkat 

kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 86,124%. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kepentingan nasabah belum dapat sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja 

pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 

13,886%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya dalam hal 

kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu untuk memberikan kepuasan kepada 

nasabahnya. 

 

c. Item 3 (X1.3) : Penilaian responden pada item penampilan karyawan. 

Tabel 4.11 
Harapan Responden Pada Item Karyawan BCA Berpenampilan Rapi 

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 38 38 (5x38) =190 
Penting  55 55 (4x55) =220 
Cukup Penting  5   5 (3x5)   = 15 
Kurang Penting  2   2 (2x2)   =  4 
Tidak Penting - -                   - 

Jumlah 100           100               429 

Sumber : Data primer diolah (2009) 
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       Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa sebanyak 38 orang responden (38%) 

menganggap bahwa penampilan karyawan adalah sangat penting. Sebanyak 55 

orang responden (55%) menganggap penting dan 5 orang responden (5%) 

menganggap bahwa penampilan karyawan adalah cukup penting. Hanya 2 orang 

responden (2%) menganggap item ini kurang penting.  

 

Tabel 4.12 
Penilaian Responden Pada Item Penampilan Karyawan  

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Baik  9   9 (5x9)   =  45 
Baik 61 61 (4x61) =244 
Cukup Baik 30 30 (3x30) =  90 
Kurang Baik - -                   - 
Tidak Baik - -                   - 

Jumlah 100      100                379 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.12 

yaitu sebanyak 9% (9 orang) menyatakan bahwa penampilan karyawan sangat 

baik, artinya nasabah sangat puas. Hampir seluruh responden menyatakan baik 

yaitu 61% (61 orang) menyatakan baik artinya nasabah puas dan sebanyak 30% 

(30 orang) menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas).  

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.12) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.11), yaitu  %100
429

379× = 88,344% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 88,344%.  
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       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah berada pada tingkat 

tidak puas dan BCA belum mampu memuaskan pelanggannya pada item ini. 

belum dapat sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih 

rendah daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 11,656%. Sehingga Tahapan BCA 

perlu meningkatkan kinerjanya dalam hal penampilan karyawan BCA 

 

d. Item 4 (X1.4) : Penilaian responden pada item tersedianya peralatan modern  

Tabel 4.13 
Harapan Responden Pada Item Tersedianya Peralatan Modern 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 29 29 (5x29) = 145 
Penting  57 57 (4x57) =228 
Cukup Penting  12 12 (3x12) =  36 
Kurang Penting - -                   - 
Tidak Penting 2  2 (1x2)   =    2 

Jumlah 100     100               411 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa sebanyak 29 orang responden (29%) 

menganggap bahwa tersedianya peralatan modern adalah sangat penting. 

Sebanyak 57 orang responden (57%) menganggap penting dan 12 orang 

responden (12%) menganggap bahwa tersedianya peralatan modern  adalah cukup 

penting. Namun demikian, ada 2 orang responden (2%) yang menganggap item ini 

tidak penting. 
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Tabel 4.14 
Penilaian Responden Pada ItemTersedianya Peralatan Modern 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Baik  9   9 (5x9)   =  45 
Baik 66 66 (4x66) =264 
Cukup Baik 25 25 (3x25) =  75 
Kurang Baik - -                   - 
Tidak Baik - -                   - 

Jumlah 100       100               384 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.14 

yaitu sebanyak 9% (9 orang) menyatakan bahwa tersedianya peralatan modern 

sangat baik, artinya nasabah sangat puas. Hampir seluruh responden menyatakan 

baik yaitu 66% (66 orang) menyatakan baik artinya nasabah puas dan sebanyak 

25% (25 orang) menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas).  

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.14) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.13), yaitu %100
411

384×  = 93,430% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 93,430%.  

       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah belum dapat 

sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah 

daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 6,57%. Sehingga Tahapan BCA perlu 

meningkatkan kinerjanya dalam hal tersedianya peralatan modern untuk 

memberikan kepuasan kepada nasabahnya. 
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e. Item 5 (X1.5) : Penilaian responden pada item penataan ruang 

Tabel 4.15 
Harapan Responden Pada Item Penataan Ruang 

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 32 32 (5x32) = 160 
Penting  55 55 (4x55) =220 
Cukup Penting  9   9 (3x9)   =  27 
Kurang Penting  4   4 (2x4)   =    8 
Tidak Penting - -                   - 

Jumlah 100      100               415 
   Sumber : Data primer diolah (2009) 

     

Dari Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa sebanyak 4 orang responden (4%) 

menganggap bahwa penataan ruangan adalah kurang penting. Sebanyak 9 orang 

responden (9%) menganggap cukup penting, 55 orang responden (55%) 

menganggap bahwa penataan ruang adalah penting dan sebanyak 32 orang 

responden (32%) menganggap sangat penting.  

 

Tabel 4.16 
Penilaian Responden Pada Item Penataan Ruang  

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Baik  5   5 (5x5)   =  25 
Baik 57 57 (4x57) =228 
Cukup Baik 38 38 (3x38) = 114 
Kurang Baik - -                   - 
Tidak Baik - -                   - 

Jumlah 100      100              367 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.16 

yaitu sebanyak 5% (5 orang) menyatakan bahwa penataan ruang sangat baik, 

artinya nasabah sangat puas. Sebanyak 57% (57 orang) menyatakan baik artinya 
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nasabah puas dan sebanyak 38% (38 orang) menyatakan cukup baik (nasabah 

cukup puas).  

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.16) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.15), yaitu %100
415

367×  = 88,433% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 88,433%.  

       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah belum dapat 

sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah 

daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 11,57%. Sehingga Tahapan BCA perlu 

meningkatkan kinerjanya dalam hal penataan ruang. 

 

2. Variabel Keandalan (X2) 

f. Item 6 (X2.1) : Penilaian responden pada item Kemampuan karyawan 

dalam menangani masalah yang dihadapi nasabah 

Tabel 4.17 
Harapan Responden Pada Item Kemampuan Karyawan Dalam Menangani 

Masalah Yang Dihadapi Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 43 43 (5x43) =215 
Penting  52 52 (4x52) =208 
Cukup Penting   5   5 (3x5)   =   15 
Kurang Penting - -                   - 
Tidak Penting - -                   - 

Jumlah 100      100               438 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa sebanyak 43 orang responden (43%) 

menganggap bahwa kemampuan karyawan dalam menangani masalah yang 
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dihadapi nasabah adalah sangat penting dan 52 orang responden (52%) 

menganggap penting. Hanya  5 orang responden (5%) menganggap bahwa  item 

kemampuan karyawan dalam menangani masalah yang dihadapi nasabah adalah 

cukup penting. 

 

Tabel 4.18 
Penilaian Responden Pada Item Kemampuan Karyawan Dalam Menangani 

Masalah Yang Dihadapi Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Baik   3   3 (5x3)   =  15 
Baik 66 66 (4x66) =264 

Cukup Baik 29 29 (3x29) =  87 
Kurang Baik   2   2 (2x2)   =    4 
Tidak Baik - -                   - 

Jumlah 100      100              370 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.18 

yaitu sebanyak 3% (3 orang) menyatakan bahwa kemampuan karyawan dalam 

menangani masalah yang dihadapi nasabah sangat baik, artinya nasabah sangat 

puas. Sebanyak 66% (66 orang) menyatakan baik artinya nasabah puas dan 

sebanyak 29% (29 orang) menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas). Hanya 

2% (2 orang) yang menyatakan bahwa kemampuan karyawan dalam menangani 

masalah yang dihadapi nasabah kurang baik kepada nasabah. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.18) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.17), yaitu = %100
438

370× = 84,474% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 84,474%. 
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       Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa kurang puas pada item ini, 

karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, 

yaitu terpaut 15,526%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam hal kemampuan karyawan dalam menangani masalah yang dihadapi 

nasabah untuk memberikan kepuasan kepada nasabah. 

 

g. Item 7 (X2.2) : Penilaian responden pada item kemudahan prosedur 

pelayanan Tahapan BCA 

Tabel 4.19 
Harapan Responden Pada Item Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahapan 

BCA 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 77 77 (5x77) =385 
Penting 19 19 (4x19) =  76 

Cukup Penting 2 2 (3x2)   =    6 
Kurang Penting 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 471 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa sebanyak 77 orang responden (77%) 

menganggap bahwa kemudahan prosedur pelayanan tahapan BCA adalah sangat 

penting, 19 orang responden (19%) menganggap penting. Sebanyak 2 orang 

responden (2%) menganggap bahwa  kemudahan prosedur pelayanan tahapan 

BCA adalah cukup penting dan hanya 2 orang responden (2%) yang menyatakan 

bahwa item ini kurang penting. 
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Tabel 4.20 
Penilaian responden pada Item Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahapan 

BCA 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 7 7 (5x7)  =   35 

Baik 48 48 (4x48) =192 
Cukup Baik 32 32 (3x32) =  64 
Kurang Baik 13 13 (2x13)   = 26 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 317 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan nasabah atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.20 

yaitu sebanyak 7% (7 orang) menyatakan bahwa kemudahan prosedur pelayanan 

tahapan BCA adalah sangat baik, artinya nasabah sangat puas. Sebanyak 48%  (48 

orang) menyatakan baik artinya nasabah puas dan sebanyak 32% (32 orang) 

menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas). Namun demikian, masih ada 13% 

(13 orang) yang menyatakan kurang baik yang artinya nasabah kurang puas. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.20) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.19), yaitu %100
471

317×  = 67,303% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 67,303%. 

       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah belum dapat 

sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah 

daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 32,697%. Sehingga Tahapan BCA perlu 

meningkatkan kinerjanya dalam hal kemudahan prosedur pelayanan tahapan BCA 

untuk memberikan kepuasan kepada nasabah. 
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h. Item 8 (X2.3) : Penilaian responden terhadap kecepatan dalam pelayanan 

Tabel 4.21 
Harapan Responden Pada Item Kecepatan Dalam Pelayanan 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 30 30 (5x30) = 150 
Penting 61 61 (4x61) =244 

Cukup Penting 9 9 (3x9)   =  27 
Kurang Penting - - - 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 421 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa sebanyak 30 orang responden (30%) 

menganggap bahwa kecepatan dalam pelayanan adalah sangat penting. Sebanyak 

61 orang responden (61%) menganggap penting dan hanya 9 orang responden 

(9%) menganggap bahwa  kecepatan dalam pelayanan adalah cukup penting.  

 

Tabel 4.22 
Penilaian Responden Pada Item Kecepatan Dalam Pelayanan 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 7 7 (5x7)   =  35 

Baik 46 46 (4x46) =184 
Cukup Baik 41 41 (3x41) =123 
Kurang Baik 4 4 (2x4)   =    8 
Tidak Baik 2 2 (1x2)   =    2 

Jumlah 100 100 352 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.22 

yaitu sebanyak 7% (7 orang) menyatakan bahwa kecepatan dalam pelayanan 

adalah sangat baik, artinya nasabah sangat puas dan sebanyak 46% (46 orang) 

menyatakan baik artinya nasabah puas. Sedangkan 41% (41 orang) menyatakan 

cukup baik (nasabah cukup puas), dan hanya  2% (2 orang) yang menyatakan 

tidak baik yang artinya nasabah tidak puas. 
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       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.22) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.21), yaitu  %100
421

352× = 83,610% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 83,610%.  

       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah berada pada tingkat 

tidak puas dan Tahapan BCA belum mampu memuaskan nasabah pada item ini. 

belum dapat sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih 

rendah daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 16,390%. Sehingga Tahapan BCA 

perlu meningkatkan kinerjanya dalam hal kecepatan dalam pelayanan. 

 

i. Item 9 (X2.4) : Penilaian responden terhadap keakuratan informasi yang 

diberikan pihak bank kepada nasabahnya 

Tabel 4.23 
Harapan Responden Pada Item Keakuratan Informasi yang diberikan Pihak 

Bank Kepada Nasabahnya 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 37 37 (5x37) =185 
Penting 59 59 (4x59) =236 

Cukup Penting 4 4 (3x4)   =    12 
Kurang Penting - - - 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 433 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.23 dapat diketahui bahwa hanya 4 orang responden (4%) 

menganggap bahwa keakuratan informasi yang diberikan pihak bank kepada 

nasabah adalah cukup penting. Sebanyak 59 orang responden (59%) menganggap 
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penting, dan 37 orang responden (37%) menganggap bahwa keakuratan informasi 

yang diberikan pihak bank kepada nasabah adalah sangat penting.  

 
Tabel 4.24 

Penilaian Responden Pada Item Keakuratan Informasi yang diberikan Pihak 
Bank Kepada Nasabahnya 

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 3 3 (5x3)   =  15 

Baik 59 59 (4x59) =236 
Cukup Baik 36 36 (3x36) =  108 
Kurang Baik 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 363 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 
       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.24 

yaitu sebanyak 3% (3 orang) menyatakan bahwa keakuratan informasi yang 

diberikan pihak bank kepada nasabah adalah sangat baik, artinya nasabah sangat 

puas. Sebanyak 59% (59 orang) menyatakan baik artinya nasabah puas dan 

sebanyak 36% (36 orang) menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas).  

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.24) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.23), yaitu %100
433

363×  = 83,833% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 83,833%.  

       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah belum dapat 

sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah 

daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 16,167%. Sehingga Tahapan BCA perlu 

meningkatkan kinerjanya dalam hal kekuratan informasi yang diberikan pihak 

Bank kepada nasabah. 
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3. Variabel Daya Tanggap (X3) 

j. Item 10 (X3.1) : Penilaian responden pada item kemampuan karyawan BCA 

dalam memberikan pelayanan dengan segera kepada 

nasabah 

Tabel 4.25 
Harapan Responden Pada Item Kemampuan Karyawan BCA dalam 

Memberikan Pelayanan Dengan Segera Kepada Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 37 37 (5x37) =185 
Penting 48 48 (4x48) =192 

Cukup Penting 13 13 (3x13) =  39 
Kurang Penting 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 420 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.25 dapat diketahui bahwa sebanyak 37 orang responden (37%) 

menganggap bahwa kemampuan karyawan BCA dalam memberikan pelayanan 

dengan segera kepada nasabah adalah sangat penting, 48 orang responden (48%) 

menganggap penting dan sebanyak 13 orang responden (13%) menganggap cukup 

penting. Namun demikian, masih ada 2 orang responden (2%) yang menganggap 

bahwa  item karyawan BCA memberikan pelayanan dengan segera kepada 

nasabah adalah kurang penting. 

 

Tabel 4.26 
Penilaian Responden Pada Item Karyawan BCA Memberikan Pelayanan 

Dengan Segera Kepada Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 3 3 (5x3)   =  15 

Baik 46 46 (4x46) =184 
Cukup Baik 45 45 (3x45) =135 
Kurang Baik 4 4 (2x4)   =   8 
Tidak Baik 2 2 (1x2)   =   2 

Jumlah 100 100 344 
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       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.26 

yaitu sebanyak 3% (3 orang) menyatakan bahwa kemampuan karyawan BCA 

dalam memberikan pelayanan dengan segera kepada nasabah adalah sangat baik, 

artinya nasabah sangat puas. Sebanyak 46% (46 orang) menyatakan baik artinya 

nasabah puas dan sebanyak 45% (45 orang) menyatakan cukup baik (nasabah 

cukup puas). Hanya 2% (2 orang) yang menyatakan bahwa keryawan BCA 

kurang baik dalam memberikan pelayanan dengan segera kepada nasabah. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.26) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.25), yaitu = %100
420

344× = 81,904% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 81,904%. 

       Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa kurang puas pada item ini, 

karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, 

yaitu terpaut 18,096%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam hal kemampuan karyawan BCA dalam memberikan pelayanan dengan 

segera kepada nasabah. 
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k. Item 11 (X3.2) : Penilaian responden pada item kesediaan karyawan dalam 

membantu nasabah 

Tabel 4.27 
Harapan Responden Pada Item Kesediaan Karyawan dalam Membantu 

Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 36 36 (5x36) =180 
Penting 53 53 (4x53) =212 

Cukup Penting 9 9 (3x9)   =  27 
Kurang Penting 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 423 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.27 dapat diketahui bahwa sebanyak 36 orang responden (36%) 

menganggap bahwa kesediaan karyawan dalam membantu nasabah sangat 

penting. Sebanyak 53 orang responden (53%) menganggap penting dan 9 orang 

responden (9%) menganggap bahwa item ini cukup penting. Namun demikian, 

masih ada 2 orang (2%) yang menganggap bahwa kesediaan karyawan dalam 

membantu nasabah kurang penting. 

 

Tabel 4.28 
Penilaian Responden Pada Item Karyawan BCA Selalu Bersedia Membantu 

Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 5 5 (5x5)   =  25 

Baik 62 62 (4x62) =248 
Cukup Baik 27 27 (3x27) =  81 
Kurang Baik 4 4 (2x4)   =    8 
Tidak Baik 2 2 (1x2)   =    2 

Jumlah 100 100 364 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.28 

yaitu sebanyak 5% (5 orang) menyatakan bahwa kesediaan karyawan dalam 
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membantu nasabah adalah sangat baik, artinya nasabah sangat puas dan hampir 

seluruh responden menyatakan baik yaitu 62% (62 orang) yang artinya nasabah 

puas. Sedangkan 27% (27 orang) menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas), 

dan 2% (2 orang) yang menyatakan tidak baik yang artinya nasabah tidak puas. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.28) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.27), yaitu  %100
423

364× = 86,052% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 86,052%.  

       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah berada pada tingkat 

kurang puas pada item ini, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah 

daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 13,948%. Sehingga Tahapan BCA perlu 

meningkatkan kinerjanya dalam hal kesediaan karyawan dalam membantu 

nasabah. 

l. Item 12 (X3.3) : Penilaian responden pada item sikap karyawan yang cepat 

tanggap terhadap masalah yang dialami nasabah 

Tabel 4.29 
Harapan Responden Pada Item Karyawan yang Cepat Tanggap Dalam 

Menghadapi Masalah yang dialami Nasabah  
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 34 34 (5x34) =170 
Penting 55 55 (4x55) =220 

Cukup Penting 9 9 (3x9)   =  27 
Kurang Penting 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 421 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 
       Dari Tabel 4.29 dapat diketahui bahwa hanya 2 orang responden (2%) 

menganggap bahwa karyawan yang cepat tanggap terhadap masalah yang dialami 
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nasabah adalah kurang penting. Sebanyak 9 orang responden (9%) menganggap 

cukup penting, 55 orang responden (55%) menganggap penting dan sebanyak 34 

orang responden menganggap bahwa item ini adalah sangat penting.  

 
Tabel 4.30 

Penilaian Responden Pada Item Karyawan yang Cepat Tanggap Dalam 
Menghadapi Masalah yang dialami Nasabah  

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 3 3 (5x3)   =  15 

Baik 45 45 (4x45) =180 
Cukup Baik 45 45 (3x45) =135 
Kurang Baik 7 7 (2x7)   =  14 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 344 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.30 

yaitu sebanyak 3% (3 orang) menyatakan bahwa karyawan yang cepat tanggap 

terhadap masalah yang dialami nasabah adalah sangat baik, artinya nasabah sangat 

puas dan pada jumlah yang sama yaitu sebanyak 45% (45 orang) menyatakan baik 

dan cukup baik. Hanya 7% (7 orang) yang menyatakan kurang baik (nasabah 

kurang puas).  

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.30) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.29), yaitu %100
421

344×  = 81,710% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 81,710%.  

       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah belum dapat 

sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah 

daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 18,290%. Sehingga Tahapan BCA perlu 



 98 

meningkatkan kinerjanya dalam hal ketanggapan karyawan dalam menghadapi 

masalah yang dialami nasabah. 

 

m. Item 13 (X3.4) : Penilaian responden pada item kesungguhan karyawan 

dalam membantu memecahkan masalah 

Tabel 4.31 
Harapan Responden Pada Item Kesungguhan Karyawan Dalam Membantu 

Memecahkan Masalah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 43 43 (5x43) =215 
Penting 46 46 (4x46) =184 

Cukup Penting 9 9 (3x9)   =  27 
Kurang Penting - - - 
Tidak Penting 2 2 (1x2)   =    2 

Jumlah 100 100 428 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.31 dapat diketahui bahwa sebanyak 43 orang responden (43%) 

menganggap bahwa kesungguhan karyawan dalam membantu memecahkan 

masalah adalah sangat penting. Sebanyak 46 orang responden (46%) menganggap 

penting dan sebanyak 9 orang responden (9%) yang menganggap item ini cukup 

penting. Namun masih ada 2 orang responden (1,79%) yang menganggap bahwa 

kesungguhan karyawan dalam membantu memecahkan masalah adalah tidak 

penting. 
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Tabel 4.32 
Penilaian Responden Pada Item Kesungguhan Karyawan Dalam Membantu 

Memecahkan Masalah 

Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.32 

yaitu sebanyak 7% (7 orang) menyatakan bahwa kesungguhan karyawan dalam 

membantu memecahkan masalah adalah sangat baik, artinya nasabah sangat puas. 

Sebanyak 39% (39 orang) menyatakan baik artinya nasabah puas dan sebanyak 

41% (41 orang) menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas). Sebanyak 9% (9 

orang) yang menyatakan kurang baik dan hanya 4% (4 orang) yang menyatakan 

bahwa item ini tidak baik. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.32) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.31), yaitu = %100
428

336× = 78,504% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 78,504%. 

       Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa kurang puas pada item ini, 

karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, 

yaitu terpaut 21,496%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam hal kesungguhan karyawan dalam membantu memecahkan masalah. 

 

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 7 7 (5x7)   =35 

Baik 39 39 (4x39) =156 
Cukup Baik 41 41 (3x41) =123 
Kurang Baik 9 9 (2x9)  =18 
Tidak Baik 4 4 (1x4)   =  4 

Jumlah 100 100 336 
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4. Variabel Jaminan (X4) 

n. Item 14 (X4.1) : Penilaian responden pada item karyawan BCA dapat 

dipercaya menjamin kerahasian rekening nasabah 

Tabel 4.33 
Harapan Responden Pada Item Karyawan BCA Dapat dipercaya Menjamin 

Kerahasian Rekening Nasabah  
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 32 32 (5x32) =  160 
Penting 52 52 (4x52) =208 

Cukup Penting 14 14 (3x14) =   42 
Kurang Penting 2 2 (2x2)   =     4 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 414 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 4.33 dapat diketahui bahwa sebanyak 32 orang responden (32%) 

menganggap bahwa karyawan BCA dapat dipercaya menjamin kerhasian rekening 

nasabah adalah sangat penting, 52 orang responden (52%) menganggap penting 

dan sebanyak 14 orang responden (14%) menganggap cukup penting. Namun 

demikian, masih ada 2 orang responden (2%) yang menganggap bahwa karyawan 

BCA dapat dipercaya menjamin kerhasian rekening nasabah adalah kurang 

penting. 

Tabel 4.34 
Penilaian Responden Pada Item Karyawan BCA Dapat dipercaya Menjamin 

Kerahasian Rekening Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 2 2 (5x2)   =     10 

Baik 53 53 (4x53) =   212 
Cukup Baik 43 43 (3x43) =  129 
Kurang Baik 2 2 (2x2)   =     4 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 355 
Sumber : Data primer diolah (2009) 
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       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.34 

yaitu hanya 2% (2 orang) menyatakan bahwa karyawan BCA sangat baik dalam 

menjamin kerahasian rekening nasabah, artinya nasabah sangat puas. Sebanyak 

53% (53 orang) menyatakan baik artinya nasabah puas dan sebanyak 43% (43 

orang) menyatakan cukup baik (nasabah cukup puas). Namun masih ada 2% (2 

orang) yang menyatakan bahwa karyawan BCA kurang baik dalam menajamin 

kerahasian rekening nasabah. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.34) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.33), yaitu = %100
414

355× = 85,748% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 85,748%. 

       Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa kurang puas pada item ini, 

karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, 

yaitu terpaut 14,26%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam hal karyawan BCA sangat baik dalam menjamin kerahasian rekening 

nasabah. 
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o. Item 15 (X4.2) : Penilaian responden pada item nasabah merasa aman dalam 

melakukan transaksi   

Tabel 4.35 
Harapan Responden Pada Item Nasabah Merasa Aman Dalam Melakukan 

Transaksi 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 25 25 (5x25) =  125 
Penting  66 66 (4x66) =  264 
Cukup Penting   5   5 (3x5)   =    15 
Kurang Penting   4   4 (2x4)   =     8 
Tidak Penting - -              - 

Jumlah 100     100               412 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Dari Tabel 37 dapat diketahui bahwa sebanyak 25 orang responden (25%) 

menganggap bahwa nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi adalah 

sangat penting, 66 orang responden (66%) menganggap penting dan sebanyak 5 

orang responden (5%) menganggap cukup penting. Namun demikian, masih ada 4 

orang responden (4%) yang menganggap bahwa nasabah merasa aman dalam 

melakukan transaksi adalah kurang penting. 

 

Tabel 4.36 
Penilaian Responden Pada Item Nasabah Merasa Aman Dalam Melakukan 

Transaksi 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik - - - 

Baik 62 62 (4x62) = 248 
Cukup Baik 36 36 (3x36) = 108 
Kurang Baik 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 360 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.36 

yaitu tidak ada yang menyatakan bahwa nasabah merasa aman dalam melakukan 
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transaksi adalah sangat baik dan tidak baik. Hampir seluruh responden yaitu 62% 

(62 orang) menyatakan baik yang artinya nasabah sangat puas. Sebanyak 36% (36 

orang) menyatakan cukup baik artinya nasabah puas dan hanya 2% (2 orang) yang 

menyatakan bahwa nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi kurang baik. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.36) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.35), yaitu = %100
412

360× = 87,378% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 87,378%. 

       Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa kurang puas pada item ini, 

karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, 

yaitu terpaut 12,63%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam hal nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi. 

 

p. Item 16 (X4.3) : Penilaian responden terhadap kesopanan dan keramahan 

karyawan 

Tabel 4.37 
Harapan Responden Pada Item Karyawan dalam Bersikap Sopan dan 

Ramah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 27 27 (5x27) =  135 
Penting 59 59 (4x59) =  236 

Cukup Penting 12 12 (3x12) =    36 
Kurang Penting 2 2 (2x2)   =      4 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 411 
Sumber : Data primer diolah (2009) 
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       Dari Tabel 4.37 dapat diketahui bahwa sebanyak 27 orang responden (27%) 

menganggap bahwa kesopanan dan keramahan karyawan adalah sangat penting 

dan 59 orang responden (59%) menganggap penting. Sebanyak 12 orang 

responden (12%) menganggap bahwa  kesopanan dan keramahan karyawan 

adalah cukup penting dan hanya 2 orang responden (2%) yang menyatakan bahwa 

item ini kurang penting. 

 

Tabel 4.38 
Penilaian Responden Pada Item Karyawan dalam Bersikap Sopan dan 

Ramah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik - - - 

Baik 50 50 (4x50) =  200 
Cukup Baik 46 46 (3x46) =  138 
Kurang Baik 4 4 (2x4)   =      8 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 346 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.38 

yaitu sebanyak 50%  (50 orang) menyatakan bahwa kesopanan dan keramahan 

karyawan dinilai baik artinya nasabah puas, sebanyak 46% (46 orang) menyatakan 

cukup baik (nasabah cukup puas) dan sebanyak 4% (4 orang) yang menyatakan 

kurang baik yang artinya nasabah kurang puas. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.38) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.37), yaitu %100
411

346×  = 84,185% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 84,18%. 
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       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah belum dapat 

sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah 

daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 15,82%. Sehingga Tahapan BCA perlu 

meningkatkan kinerjanya dalam hal kesopanan dan keramahan karyawan untuk 

memberikan kepuasan kepada nasabahnya. 

 

q. Item 17 (X4.4) : Penilaian responden terhadap pengetahuan karyawan 

mengenai Tahapan BCA dalam  menjawab pertanyaan 

nasabah 

 

Tabel 4.39 
Harapan Responden Pada Item Pengetahuan Karyawan Mengenai Tahapan 

BCA dalam Menjawab Pertanyaan Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 66 66 (5x66) =  330 
Penting 27 27 (4x27) =  108 

Cukup Penting 5 5 (3x5)   =    15 
Kurang Penting 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 457 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 
       Dari Tabel 4.39 dapat diketahui bahwa sebanyak 66 orang responden (66%) 

menganggap bahwa pengetahuan karyawan mengenai Tahapan BCA dalam  

menjawab pertanyaan nasabah adalah sangat penting, 27 orang responden (27%) 

menganggap penting dan sebanyak 5 orang responden (5%) menganggap cukup 

penting. Namun demikian, masih ada 2 orang responden (2%) yang menganggap 

bahwa item ini kurang penting. 
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Tabel 4.40 
Penilaian Responden Pada Item Pengetahuan Mengenai Tahapan BCA 

dalam Menjawab Pertanyaan Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 10 10 (5x10) =   50 

Baik 52 52 (4x52) = 208 
Cukup Baik 36 36 (3x36) = 108 
Kurang Baik 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 370 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 
 Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 

4.40 yaitu hanya 2% (2 orang) menyatakan bahwa pengetahuan karyawan 

mengenai Tahapan BCA dalam menjawab pertanyaan nasabah kurang baik artinya 

nasabah kurang puas dan sebanyak 10% (10 orang) menyatakan sangat baik 

artinya nasabah sangat puas. Sebanyak 52% (52 orang) menyatakan baik (nasabah 

puas) dan 36% (36 orang) yang menyatakan bahwa pengetahuan karyawan cukup 

baik mengenai Tahapan BCA sehingga dapat menjawab pertanyaan nasabah. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.40) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.39), yaitu = %100
457

370× = 80,963% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 80,963%. 

       Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa kurang puas pada item ini, 

karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, 

yaitu terpaut 19,037%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam hal pengetahuan karyawan mengenai Tahapan BCA dalam menjawab 

pertanyaan nasabah. 
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5. Variabel Empati (X5) 

r. Item 18 (X5.1) : Penilaian responden terhadap kemampuan BCA dalam 

memberikan perhatian secara individu kepada nasabah 

Tabel 4.41 
Harapan Responden Pada Item Kemampuan BCA dalam Memberikan 

Perhatian Secara Individu Kepada Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 22 22 (5x22) =  110 
Penting 57 57 (4x57) =  228 

Cukup Penting 21 21 (3x21) =    63 
Kurang Penting - - - 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 401 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 
       Dari Tabel 4.41 dapat diketahui bahwa sebanyak 22 orang responden (22%) 

menganggap bahwa  kemampuan BCA dalam memberikan perhatian secara 

individu kepada nasabah sangat penting, 57 orang responden (57%) menganggap 

penting dan sebanyak 21 orang responden (21%) menganggap cukup penting.  

 

Tabel 4.42 
Penilaian Responden Pada Item Kemampuan BCA dalam Memberikan 

Perhatian Secara Individu Kepada Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 3 3 (5x3)   =  15 

Baik 50 50 (4x50) =200 
Cukup Baik 43 43 (3x43) =129 
Kurang Baik 4 4 (2x4)   =    8 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 352 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 
       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.42 

yaitu sebanyak 3% (3 orang) yang menyatakan bahwa kemampuan BCA dalam 

memberikan perhatian secara individu kepada nasabah adalah sangat baik. 
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Kemudian 50% (50 orang) menyatakan baik yang artinya nasabah puas, sebanyak 

43% (43 orang) menyatakan cukup baik artinya nasabah cukup puas dan 4% (4 

orang) yang menyatakan bahwa kemampuan BCA dalam memberikan perhatian 

secara individu kepada nasabah adalah kurang baik. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.42) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.41), yaitu = %100
401

352× = 87,781% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 87,781%. 

       Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa kurang puas pada item ini, 

karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, 

yaitu terpaut 12,219%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam hal kemampuan BCA dalam memberikan perhatian secara individu kepada 

nasabah. 

 

s. Item 19 (X5.2) : Penilaian responden terhadap karyawan dalam melayani 

nasabah dengan cara yang simpatik 

Tabel 4.43 
Harapan Responden Pada Item  Karyawan dalam Melayani Nasabah dengan 

Cara yang Simpatik 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 39 39 (5x39) =195 
Penting 55 55 (4x55) =220 

Cukup Penting 6 6 (3x6)   =  18 
Kurang Penting - - - 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 433 
Sumber : Data primer diolah (2009) 
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       Dari Tabel 4.43 dapat diketahui bahwa sebanyak 39 orang responden (39%) 

menganggap bahwa karyawan dalam melayani nasabah dengan cara yang 

simpatik adalah sangat penting dan 55 orang responden (55%) menganggap 

penting. Hanya 6 orang responden (6%) yang menyatakan bahwa item ini cukup 

penting. 

 
Tabel 4.44 

Penilaian responden Pada Item Karyawan dalam Melayani Nasabah dengan 
Cara yang Simpatik 

Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 
Sangat Baik 5 5 (5x5)   =  25 

Baik 57 57 (4x57) =228 
Cukup Baik 36 36 (3x36) =108 
Kurang Baik 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Baik - - - 

Jumlah 100 100 365 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.44 

yaitu sebanyak 5%  (5 orang) menyatakan bahwa karyawan dalam melayani 

nasabah dengan cara yang simpatik dinilai sangat baik artinya nasabah sangat 

puas, sebanyak 57% (57 orang) menyatakan baik (nasabah puas), sebanyak 36% 

(36 orang) yang menyatakan cukup baik yang artinya nasabah cukup puas dan 

hanya 2% (2 orang) yang menyatakan kurang baik yang artinya nasabah kurang 

puas. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.44) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.43), yaitu %100
433

365×  = 84,296% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 84,296%. 
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       Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan nasabah belum dapat 

sepenuhnya dipenuhi, karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah 

daripada harapan nasabah, yaitu terpaut 15,704%. Sehingga Tahapan BCA perlu 

meningkatkan kinerjanya karyawan dalam melayani nasabah dengan cara yang 

simpatik untuk memberikan kepuasan kepada nasabahnya. 

 

t. Item 20 (X5.3) : Penilaian responden terhadap karyawan yang bersedia 

mendengarkan saran dan keluhan dari nasabah 

Tabel 4.45 
Harapan Responden Pada Item Karyawan yang Bersedia Mendengarkan 

Saran dan Keluhan dari Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Penting 25 25 (5x25) =125 
Penting 66 66 (4x66) =264 

Cukup Penting 9 9 (3x9)   =  27 
Kurang Penting - - - 
Tidak Penting - - - 

Jumlah 100 100 416 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 
       Dari Tabel 4.45 dapat diketahui bahwa sebanyak 25 orang responden (25%) 

menganggap bahwa mendengarkan saran dan keluhan dari nasabah adalah sangat 

penting, 66 orang responden (66%) menganggap penting dan sebanyak 9 orang 

responden (9%) menganggap item ini cukup penting. 

 



 111 

Tabel 4.46 
Penilaian Responden terhadap Kinerja Karyawan yang Bersedia 

Mendengarkan Saran dan Keluhan dari Nasabah 
Pernyataan Frekuensi (Orang) Persentase(%) Bobot 

Sangat Baik 7 7 (5x7)   =   35 
Baik 59 59 (4x59) = 236 
Cukup Baik 32 32 (3x32) =   96 
Kurang Baik 2 2 (2x2)   =    4 
Tidak Baik - -                    - 

Jumlah 100       100                371 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Kepuasan pelanggan atas kinerja yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.46 

yaitu sebanyak 7% (7 orang) yang menyatakan bahwa kesediaan karyawan 

mendengarkan saran dan keluhan dari nasabah dinilai sangat baik dan sebanyak 

59% (59 orang) menyatakan baik. Sebanyak 32% (32 orang) menyatakan cukup 

baik yang artinya nasabah cukup puas dan hanya 2% (2 orang) yang menyatakan 

bahwa item ini kurang baik. 

       Tingkat kepuasan pada item ini dapat dihitung dengan cara melakukan 

perbandingan antara jumlah bobot penilaian responden atas kinerja (Tabel 4.46) 

dan jumlah bobot harapan responden (Tabel 4.45), yaitu = %100
416

371× = 89,183% 

sehingga didapatkan tingkat kesesuaian atau tingkat kepuasan sebesar 89,183%. 

       Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa kurang puas pada item ini, 

karena kinerja pelayanan Tahapan BCA lebih rendah daripada harapan nasabah, 

yaitu terpaut 10,817%. Sehingga Tahapan BCA perlu meningkatkan kinerjanya 

dalam hal karyawan mendengarkan saran dan keluhan dari nasabah.. 
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4.5  Analisis dan Pembahasan 

4.5.1  Tingkat Kesesuaian 

       Pengukuran tingkat kesesuaian dilakukan untuk mengetahui masalah 

mengenai sejauh mana kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kinerja 

yang diberikan oleh perusahaan. Kepuasan pelanggan dapat digambarkan oleh 

tingkat kesesuaian antara penilaian kinerja dan penilaian kepentingan. Tingkat 

kesesuaian diperoleh dari perbandingan antara skor penilaian kinerja perusahaan 

dengan skor penilaian kepentingan berdasarkan harapan pelanggan pada tiap item. 

Item yang memiliki nilai kesesuaian paling rendah merupakan item yang harus 

mendapat perhatian utama. Hasil perhitungan tingkat kesesuaian tiap-tiap item 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.47 
Penilaian Tingkat Kesesuaian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah 

Tahapan BCA KCP Dinoyo Malang 

Item Penilaian Kinerja 
(X) 

Penilaian Harapan 
(Y) Tingkat Kesesuaian 

1 354 417 84.892 % 
2 360 418 86.124 % 
3 379 429 88.344 % 
4 384 411 93.430 % 
5 367 415 88.433 % 
6 370 438 84.474 % 
7 317 471 67.303 % 
8 352 421 83.610 % 
9 363 433 83.833 % 
10 344 420 81.904 % 
11 364 423 86.052 % 
12 344 421 81.710 %  
13 336 428 78.504 % 
14 355 414 85.748 % 
15 360 412 87.378 % 
16 346 411 84.185 % 
17 370 457 80.963 % 
18 352 401 87.781 % 
19 365 433 84.296 % 
20 371 416 89.183 % 

Sumber : Data primer diolah (2009) 
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     Tingkat kesesuaian Nasabah Tahapan BCA berkisar antara 67,303% 

sampai dengan 93,430%. Dari 20 item yang diteliti, tidak ada item yang 

mempunyai kesesuaian di atas 100% yang mampu melebihi harapan pelanggan 

karena tingkat kesesuaian yang diperoleh dari masing-masing item berada di 

bawah 100%. 

 

4.5.2  Diagram Kartesius 

Untuk dapat melihat posisi item-item yang diteliti dalam Diagram 

Kartesius, maka sebelumnya perlu dilakukan perhitungan untuk mendapatkan 

posisi masing-masing item dalam Diagram Kartesius, yaitu dengan cara 

menghitung nilai rata-rata dari rata-rata penilaian tingkat kinerja dan penilaian 

tingkat kepentingan/harapan.  

       Kedua nilai tersebut merupakan batas obyektif dalam pemetaan dari tiap-tiap 

item dalam Diagram Kartesius. Skor rata-rata tingkat kinerja untuk selanjutnya 

akan menjadi sumbu mendatar, sedangkan skor rata-rata tingkat 

kepentingan/harapan menjadi sumbu vertikal. Posisi masing-masing item akan 

ditunjukkan oleh koordinat (X , Y ). 
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Tabel 4.48 
Penilaian Rata-Rata Tingkat Kinerja dan Harapan Nasabah Tahapan BCA 

Item 
Penilaian 

Kinerja (X) 
Penilaian 

Harapan (Y) ( X ) (Y ) 

1 354 417 3,54 4,17 
2 360 418 3,60 4,18 
3 379 429 3,79 4,29 
4 384 411 3,84 4,11 
5 367 415 3,67 4,15 
6 370 438 3,70 4,38 
7 317 471 3,71 4,71 
8 352 421 3,52 4,21 
9 363 433 3,63 4,33 
10 344 420 3,44 4,20 
11 364 423 3,64 4,23 
12 344 421 3,44 4,21 
13 336 428 3,36 4,28 
14 355 414 3,55 4,14 
15 360 412 3,60 4,12 
16 346 411 3,46 4,11 
17 370 457 3,70 4,57 
18 352 401 3,52 4,01 
19 365 433 3,65 4,33 
20 371 416 3,71 4,16 

Rata-Rata X dan Y  3,60 4,25 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.48 tersebut dapat diketahui bahwa penilaian rata-rata tingkat 

kinerja berkisar antara 3,36 sampai dengan 3,84. Sedangkan penilaian rata-rata 

tingkat harapan pelanggan berkisar antara 4,01 sampai dengan 4,71. Untuk batas 

obyektif tingkat kinerja sebesar 3,60 dan batas obyektif tingkat harapan 4,25. 

Agar nampak jelas item-item tersebut berada dalam kuadran yang mana dan 

bagaimana prioritas pembenahannya, maka dapat diketahui dari gambar berikut : 
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Gambar 4.2 
Diagram Hasil Importance-Performance Analysis (IPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Kuadran A 

       Kuadran A menunjukkan item-item yang termasuk dalam kuadran ini dinilai 

sangat penting oleh nasabah, namun manajemen PT. Bank BCA, Tbk KCP 

Dinoyio Malang belum melaksanakannya sesuai dengan tingkat kepentingan 

nasabah sehingga tingkat kepuasan yang diperoleh nasabah belum maksimal. 

       Item-item yang termasuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan dan 

ditempatkan sebagai prioritas utama dalam upaya pembenahan. Item-item tersebut 

memiliki rata-rata kinerja di bawah 3,6 sedangkan penilaian rata-rata 

kepentingannya di atas  4,25. Item-item yang termasuk dalam kuadran ini adalah: 

a. Item 7 yaitu kemudahan prosedur pelayanan Tahapan BCA, dengan 

penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,5 dan penilaian rata-rata harapan 

sebesar 4,71 
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b. Item 13 yaitu kesungguhan karyawan dalam membantu memecahkan 

masalah, dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,38 dan penilaian rata-

rata harapan sebesar 4,29. 

2) Kuadran B 

       Kuadran B menunjukkan item-item yang termasuk dalam kuadran ini perlu 

dipertahankan oleh PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang karena item-item 

ini dianggap penting serta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

keinginan nasabah sehingga dapat memuaskan nasabah. Item-item tersebut 

memiliki rata-rata kinerja di atas 3,6 sedangkan penilaian rata-rata 

kepentingannya di atas  4,25. Item-item yang termasuk dalam kuadran ini adalah: 

a. Item 3 yaitu  penampilan karyawan BCA, dengan penilaian rata-rata 

kinerja sebesar 3,79 dan penilaian rata-rata harapan sebesar 4,29 

b. Item 6 yaitu kemampuan karyawan dalam menangani masalah yang 

dihadapi nasabah dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,71 dan 

penilaian rata-rata harapan sebesar 4,29 

c. Item 9 yaitu keakuratan informasi yang diberikan pihak bank kepada 

nasabah  dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,79 dan penilaian rata-

rata harapan sebesar 4,38 

d. Item 17 yaitu pengetahun karyawan dalam menjawab pertanyaan nasabah 

mengenai tahapan BCA dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,71 

dan penilaian rata-rata harapan sebesar 4,57 
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e. Item 19 yaitu pelayanan karyawan dengan cara yang simpatik kepada 

nasabah dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,66 dan penilaian rata-

rata harapan sebesar 4,34. 

3) Kuadran C 

       Kuadran C menunjukkan item-item yang termasuk kuadran ini memiliki 

tingkat kepentingan yang rendah dan juga kinerja PT. Bank BCA, Tbk KCP 

Dinoyo Malang dipersepsikan biasa saja oleh nasabah. Item-item tersebut 

memiliki rata-rata kinerja di bawah 3,6 sedangkan penilaian rata-rata 

kepentingannya di atas  4,25. 

Item-item yang termasuk dalam kuadran ini adalah: 

a. Item 1 yaitu  tersedianya fasilitas fisik yang memadai, dengan penilaian 

rata-rata kinerja sebesar 3,54 dan penilaian rata-rata harapan sebesar 4,18 

b. Item 2 yaitu  kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu, dengan penilaian 

rata-rata kinerja sebesar 3,59 dan penilaian rata-rata harapan sebesar 4,18 

c. Item 8 yaitu kecepatan dalam pelayanan, dengan penilaian rata-rata kinerja 

sebesar 3,54 dan penilaian rata-rata harapan sebesar 4,21 

d. Item 10 yaitu kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan dengan 

segera kepada nasabah dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,46 dan 

penilaian rata-rata harapan sebesar 4,21 

e. Item 12 yaitu sikap karyawan yang cepat tanggap terhadap masalah yang 

dialami nasabah dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,45 dan 

penilaian rata-rata harapan sebesar 4,21 
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f. Item 14 yaitu karyawan dapat dipercaya menjamin kerahasiaan rekening 

nasabah dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,55 dan penilaian rata-

rata harapan sebesar 4,14 

g. Item 16 yaitu karyawan bersikap sopan dan ramah terhadap nasabah 

dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,46 dan penilaian rata-rata 

harapan sebesar 4,11 

h. Item 18 yaitu kemampuan BCA KCP Dinoyo Malang dalam memberikan 

perhatian secara individu kepada nasabah dengan penilaian rata-rata 

kinerja sebesar 3,54 dan penilaian rata-rata harapan sebesar 4. 

 

4) Kuadran D  

       Kuadran D menunjukkan item-item yang termasuk dalam item ini memiliki 

tingkat kepentingan rendah, namun PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang 

dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya. Hal ini terutama disebabkan karena 

nasabah menganggap item-item tersebut tidak terlalu penting akan tetapi 

pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali oleh PT. Bank BCA, Tbk KCP 

Dinoyo Malang sehingga sangat memuaskan nasabah.  

       Item-item tersebut memiliki rata-rata kinerja di atas 3,6 sedangkan penilaian 

rata-rata kepentingannya di bawah  4,25. Item-item yang termasuk dalam kuadran 

ini adalah: 

a. Item 4 yaitu  tersediannya peralatan modern, dengan penilaian rata-rata 

kinerja sebesar 3,84 dan penilaian rata-rata harapan sebesar 4,11 
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b. Item 5 yaitu  penataan ruangan, dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 

3,68 dan penilaian rata-rata harapan sebesar 4,16 

c. Item 11 yaitu kesediaan karyawan dalam membantu nasabah, dengan 

penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,66 dan penilaian rata-rata harapan 

sebesar 4,23 

d. Item 15 yaitu nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi di BCA 

KCP Dinoyo Malang dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,61 dan 

penilaian rata-rata harapan sebesar 4,13 

e. Item 20 yaitu kesediaan karyawan dalam mendengarkan saran dan keluhan 

nasabah, dengan penilaian rata-rata kinerja sebesar 3,71 dan penilaian rata-

rata harapan sebesar 4,16. 

 

4.5.3  Implikasi Hasil Penelitian 

        Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa kinerja PT. Bank BCA, Tbk 

KCP Dinoyo Malang dapat dikatakan baik, karena nilai kesesuaian rata-rata yang 

didapat adalah sebesar 84.407%. Akan tetapi kinerja layanan PT. Bank BCA, Tbk 

KCP Dinoyo Malang Malang masih lebih rendah daripada tingkat kepentingan 

nasabah, yaitu terpaut 15,593% lebih rendah dari tingkat kepuasan 100%.  

        Berdasarkan Tabel 4.47, maka dapat dibuat urutan prioritas faktor-faktor 

yang harus dibenahi dengan asumsi bahwa urutan prioritas utama yang harus 

dibenahi adalah item-item yang memiliki tingkat kesesuaian di bawah tingkat 

kesesuaian rata-rata keseluruhan. Dari 20 item yang digunakan untuk mengukur 

tingkat kepuasan pelanggan (nasabah) PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang 
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terdapat 9 item yang memiliki tingkat kesesuaian di atas rata-rata dan 9 item yang 

memiliki tingkat kesesuaian di bawah rata-rata. 

       Berikut adalah urutan prioritas faktor-faktor yang harus dibenahi dapat dilihat 

pada Tabel 4.49 berikut : 

Tabel 4.49 
Urutan Prioritas Tingkat Kesesuaian PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo 

Malang 

Item 
Penilaian 

Kinerja (X) 
Penilaian 

Harapan (Y) 
Tingkat Kesesuaian 

7 317 471 67.30% 

13 336 428 78.50% 

17 370 457 80.96% 

12 344 421 81.71% 

10 344 420 81.90% 

8 352 421 83.61% 

9 363 433 83.83% 

16 346 411 84.19% 

19 365 433 84.30% 

1 354 417 84.47% 

6 370 438 84.89% 

14 355 414 85.75% 

2 360 418 86.05% 

11 364 423 86.12% 

15 360 412 87.38% 

18 352 401 87.78% 

3 379 429 88.34% 

5 367 415 88.43% 

20 371 416 89.18% 

4 384 411 93.43% 

Sumber : Data primer diolah (2009) 

 

       Berdasarkan hasil pemetaan item pada Diagram Kartesius terdapat dua item 

yang termasuk dalam kuadran A yang berarti tingkat kepentingan/harapan 
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(importance) tinggi, tapi tingkat kinerja (performance) rendah. Item-item tersebut 

dianggap penting oleh pelanggan, namun belum dilaksanakan oleh perusahaan 

sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan merasa tidak puas. 

Tingkat kesesuaian dari semua item tersebut berada di bawah tingkat kesesuaian 

rata-rata. Sehingga, kedua item tersebut harus menjadi perhatian utama dan 

dijadikan sebagai prioritas utama pembenahan kinerja yang harus dilakukan oleh 

PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang.        

Terdapat lima item pada kuadran B yang berarti tingkat 

kepentingan/harapan (importance) tinggi yang diikuti oleh tingkat kinerja 

(performance) yang tinggi pula. Item-item tersebut harus dipertahankan karena 

memiliki tingkat kepentingan yang tinggi serta serta kinerja yang baik. Tingkat 

kesesuaian item-item pada kuadran B masih di bawah 100%, maka masih 

memungkinkan untuk dilaksanakan upaya-upaya perbaikan kinerja. 

       Kuadran C pada diagram kartesius terdapat delapan item yang berarti tingkat 

kepentingan/harapan (importance) rendah dengan tingkat kinerja (performance) 

yang rendah pula. Hal ini menunjukkan item-item tersebut dianggap kurang 

penting bagi nasabah dan pelaksanaannya oleh PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo 

Malang juga biasa saja. Jadi, peningkatan kinerja item-item tersebut hanya 

memberi dampak yang sedikit bagi nasabah. Akan tetapi bukan berarti PT. Bank 

BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang dapat mengabaikan pelaksanaan item-item 

tersebut karena bagaimanapun juga nasabah menginginkan pelayanan yang 

maksimal dari seluruh aspek yang ada. 
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       Dapat dilihat pula bahwa ada lima item yang termasuk dalam kuadran D yang 

berarti item-item tersebut memiliki tingkat kepentingan rendah, namun nasabah 

PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang mempersepsikan kinerja PT. Bank 

BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang berlebihan dalam pelaksanaannya dan untuk 

item-item ini dapat dipertahankan. 

       Hasil penelitian ini merekomendasikan agar PT. Bank BCA, Tbk KCP 

Dinoyo Malang sebaiknya berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan 

kualitas jasa/layanan nasabah, karena kualitas jasa/layanan yang baik akan 

memberikan kontribusi yang besar untuk mewujudkan kepuasan pelanggan 

dengan cara menerapkan strategi meningkatkan kepuasan pelanggan secara 

berkesinambungan.  

       Strategi superior customer service merupakan salah satu strategi yang dapat 

diterapkan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan 

berorientasi untuk menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing. Hal 

ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha 

gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan superior. Akan tetapi perusahaan akan 

memperoleh manfaat yang besar dari pelayanan yang lebih baik tersebut. Adapun 

hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Kecepatan pelayanan 

Nasabah sebagai nasabah yang dilayani tentu menginginkan pelayanan 

yang cepat. Pelayanan yang benar, ramah dan nyaman tidak ada artinya 

jika pelayanan yang diberikan sangat lambat. Pelayanan yang lambat 

terjadi karena tenaga yang kurang terampil, peralatan kerja kurang 
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mendukung, mekanisme kerja yang tidak jelas dan kurang adanya 

kerjasama yang baik antar sesama karyawan. Oleh karena itu, BCA 

seharusnya dapat menyediakan tenaga kerja yang terampil, memperbaiki 

peralatan serta mekanisme kerja, juga menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif agar tercipta kerjasama yang baik antar karyawan.   

2. Kenyamanan dalam pelayanan 

Kenyamanan dalam pelayanan bagi perusahaan jasa merupakan bagian 

dari produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, tingkat kenyamanan dalam 

pelayanan akan menentukan tingkat kepuasan pelanggan. BCA sebaiknya 

menyediakan kenyamanan pelayanan yang dapat dirasakan nasabah pada 

saat membayar baik di dalam maupun di luar gedung. Kenyamanan 

pelayanan dapat dirasakan mulai dari pelayanan di lapangan parkir, 

pelayanan pada pintu masuk jika ada penjaga (satpam), pelayanan dalam 

gedung (temperatur udara, pengaturan garis antri, pengaturan ruang 

tunggu, kerapian, kebersihan ruangan, dll). 

3. Keramahan pelayanan 

Pelayanan yang benar, cepat dan nyaman, tetapi tidak diikuti sikap ramah 

akan dirasakan sebagai hal yang mengecewakan bagi konsumen termasuk 

nasabah. Keramahan kadang-kadang dapat menetralisir kekurangan-

kekurangan yang lain. Keramahan dalam pelayanan sebaiknya diberikan 

secara ikhlas dan efektif.  
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4. Kebenaran pelayanan 

Pelayanan yang benar adalah bentuk pelayanan yang didamba oleh setiap 

orang, terutama jika menyangkut masalah keuangan. Kebenaran dalam 

pelayanan dapat dipengaruhi oleh oleh ketelitian petugas, tersedianya 

sarana pendukung, ada tidaknya kerjasama yang baik antar unit atau 

sesama karyawan. 

Selain itu, BCA memiliki kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan 

yang berkesinambungan dalam menyediakan layanan Tahapan BCA sehingga 

dapat semaksimal mungkin mewakili setiap harapan nasabah sebab hal tersebut 

akan selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya 

implementasi akan memberikan manfaat utama, yaitu meningkatnya kepuasan 

nasabah sebagai nasabah. 


