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ABSTRAK 

 
AHMAD IRWANTO. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 
Nasabah Di Bank BRI Cabang Sinjai. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: 
Ahmad dan A. Nur Achsanuddin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah 
terhadap kualitas pelayanan pada BRI cabang Sinjai. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 
di Bank BRI Cabang Sinjai, dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 karyawan.  
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Observasi 
(pengamatan), Angket (kuesioner), dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis regresi linier sederhana, uji validitas, uji 
signifikan, uji asumsi klasik dan uji statistik T. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Kualitas pelayanan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawanBank BRI Cabang Sinjai 

sebesar 44,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang berbeda sebesar 
55,4% yang tidak di angkat dalam penelitian 

 

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Nasabah 
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ABSTRACT 

 
 

AHMAD IRWANTO. 2022. Effect of Service Quality on Customer Satisfaction 
at Bank BRI Bank Sinjai Branch. Thesis. Department of Management, Faculty 
of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised 
by:  Ahmad and A. Nur Achsanuddin. 

 
This study aims to determine the level of customer satisfaction with service quality 
at BRI Sinjai branch. This research uses quantitative research. The population in 
this study were all employees at Bank BRI Sinjai Branch, and the sample in this  
study was 35 employees. The data collection techniques used in this study were: 
Observation (observation), Questionnaire (questionnaire), and Documentation. 
The data analysis technique used is simple linear regression analysis technique, 
validity test, significant test, classical assumption test and T statistical test. 

 
The results of this study indicate that: Service quality has a significant effect on the 
performance of employees of Bank BRI Sinjai Branch by 44.6%, while the rest is  
influenced by different factors of 55.4% which were not raised in the study. 

 
 

Keywords:ServiceQuality,CustomerSatisfaction
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 

Era globalisasi di dunia perbankan juga dibutuhkan suatu sistem yang 

handal untuk pelayanan nasabahnya. Apalagi perkembangan teknologi masa kini 

semakin pesat, dunia Perbankan di tuntut untuk mengikuti perkembangan tersebut 

demi tujuan utama sebuah bank, yaitu kepuasan nasabah. Hampir semua bank di 

Indonesia sudah di dukung system komputerisasi modern atau jaringan internet 

yang mungkin mengirim atau menerima data perusahaan ataunasabah dengan 

bgitu mudah dan cepat tanpa harus menunggu berhari hari. 

Peneletitian tentang sikap konsumen terhadap pelayanan yang di berikan oleh 

perusahaan sanagt relevan dan di butuhkan oleh perusahaan yangberorientasi 

pada konsumen. Kepuasan nasabah menjadi konsep utama dalamkajian bisnis 

dan manajemen. Pada dasarnya nasabah mengharapkan produk dalam bentuk 

jasa yang dapat di terima, dan di berikan oleh pihak manajemen melalui pelayanan 

yang baik dan memuaskan. Menurut Fandy Tjiptono (2014: p.353) kata ”kata 

kepuasan atau satisfaction: berasal dari bahasa latin “satis” (artinya cukup banyak, 

memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat) secara sederhana kepuasan 

dapat di artikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu 

memadai. 

Kualitas layanan dalam perusahaan jasa adalah hal yang begitu penting dari 

sudut pandang nasabah. Nasabah tidak hanya menilai dari hasil jasa, tetapi juga 

dari proses penyampaian jasa tersebut. Menurut Tjiptono (Aditya, 2012) kualitas 

pelayanan mendorong kearah peningkatan kepuasan konsumen, kualitas 
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layananmemiliki hubungan yang positif dengan ke puasan harus dimiliki oleh bank 

seperti gedung, perlengkapan kantor, sarana komunikasi.Dimensi kedua adalah 

keandalan (Reability) merupakan penilaian terhadap ptofesionalitas atau 

kemampuan bank dalam memberikan pelayanan pada nasabah. 

Dimensi yang ketiga daya tangkap (Responsiveness) yaitukemampuanatau 

keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikanjasa yang di butuhkan 

konsumen. Dimensi keempat adalah jaminan (Assurance) merupakana penilaian 

terhadap jaminan bahwa karyawan memiliki pengetahuan, kompotensi, 

kesopanan dan sifat atau perilaku yang dapat di percaya. Dimensi yang kelima 

adalah empati (Emphaty) penilaian terhadap perhatian bank kepada nasabah nya 

serta pemahaman kebutuhan dan harapannasabah dari sebuah bank. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 

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

 
12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang 

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

Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil 

Bank, 193 P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. 

Kepemilikannya Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih 100% ditangan 

Pemerintah Republik Indonesia. 

Fenomena yang sering dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI Cabang 

Sinjai) di dalam memberikan pemenuhan kualitas layanan jasa kepadanasabah 

yaitu belum mampu mengatasi antrian di loket. Hal tersebut dapat meninggalkan 

kesan bahwa petugas mempunyai keterbatasan dalam memberikan pelayanan, 

tidak brimbangnya jumlah petugas dengan jumlah nasabah yang ingin dilayani 
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dapat mengakibatkan antrian yang panjang. Setiapnasabah memiliki keinginan 

dan kebutuhan yang berbeda namun semua nasabah mengharapkan mutu 

pelayanan yang baik. Pelayanan yang diterima nasabah dapat dijadikan standar 

dalam menilai kinerja suatu bank yang berartibahwa kepuasan nasabah adalah 

hal yang utama. Oleh sebab itu bank harus mampu memberi pelayanan yang 

baik kepada nasabahnya. Untuk menciptakan kualitas pelayanan (service 

quality) yang tinggi, bank harus menawarkan pelayanan yang mampu diterima 

atau dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan nasabah. 

Beberapa faktor itulah yang akan penulis teliti untuk mengetahui tingkat 

kepuasan nasabah dengan demikian penulis memilih judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayananan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Bank BRI Cabang Sinjai” 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di teliti 

yaitu : Bagaimanakah pengaruh tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas 

pelayanan pada BRI cabang Sinjai? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan pada BRI 

cabang Sinjai 

D. Manfaat Penelitian 

 
1) Bagi Perusahaan 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun 

masukan kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan. 
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2) Bagi Peneliti 

 
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk 

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan melatih untuk 

menganalisa permasalahan yang ada dalam suatu permasalahan dan 

kemudian mencari solusinya. 

3) Bagi Pembaca 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dan sumber informasi, serta bahan referensi untuk berbagaipenelitian 

yang sama bagi pembaca yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut 

mengenai hubungan kompensasi dan motivasi kerja terjadap kinerjapegawai . 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

 
1. Pengertian dan Fungsi Bank 

 

Menurut undang-undang 10 tahun 1998 Bank merupakan lembaga 

intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menrima 

simpanan uang, meminjamkan uang, dan meneritkan prose atau yang 

dikenal sebagai bank note. Bank merupakan badan usaha yang 

menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyar banyak. 

Bank adalah perusahaan yang bergerak dalm bidang keuangan. 

Aktivitas perbankan yang utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

luas atau biasa disebut dengan funding. Pengumpulan dana dari masyarakat 

ini dilakukan oleh bank dengan cara melakukan berbagi strategi agar 

masyarakat tertarik menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. 

Menurut Kasmir (2012:3), dalam bukunya “Dasar-dasar Perbankan” 

menyatakan bahwa : “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan 

adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana 

kegitannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan 

dana atau kedua-duanya.” Menurut Abdurahman dalam Abdullah dan 

Francis, 
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(2013:2), menyatakan bahwa: “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan 

yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikanpinjaman, 

mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak 

sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha 

perusahaan-perusahaan dan lain-lain.” Menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 

dalam pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa : “Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- 

bentuk lainnya dalam rangka 8 meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Menurut Latumaerissa (2013:135), fungsi bank adalah sebagai berikut: 

a. Agent of Trust 

 
Fungsi ini menunjukan bahwa aktivitas intermediary yang dilakukan 

oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya 

kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus 

didasari rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas daneksistensi 

dari masing-masing bank yang bersangkutan. Kepercayaanitu berkaitan 

dengan masalah keamanandana masyarakat yang ada dibank. 

b. Agent of Development 

 
Agent of Development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi disuatu negara. Kegiatan bank berupa 

penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut antara lain 

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan 
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distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa 

kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepas dari 

adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan 

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian 

suatu masyarakat. 

c. Agent of Service 

 
Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa 

keuangan maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, disamping 9 

memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga turut serta dalam 

memberikan jasa pelayanan lain seperti jasa transfer, jasa kotak 

pengaman (Safety Box), inkaso (collection), dan lain sebagainya. 

2. Pemasaran Jasa 

 

Secara global pesatnya pertumbuhan bisnis jasa antar negara ditandai 

dengan meningkatnya intensitas pemasaran lintas negara serta terjadinya 

aliansi berbagai penyedia jasa di dunia. Perkembangan tersebut pada 

akhirnya mampu memberikan te kanan yang kuat terhadap perombakan 

regulasi, khususnya pengenduran proteksi dan pemanfaatan teknologi baru 

yang secara langsung akan berdampak kepada menguatkannya kompetisi 

dalam industri (Hurriyati, 2008:41). Kondisi ini secara langsung 

menghadapkan pelaku bisnis kepada permasalahan/persoalan persaingan 

usaha yang semakin tinggi. 

Pemasaran yaitu kegiatan yang paling penting pada suatu perusahaan 

atau organisasi. Apabila kegiatan tersebut tidak baik maka tujuan utama juga 

tidak bisa tercapai. 
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Tjiptono (2019:4) Pemasaran adalah segala aktivitas, serangkaian 

institusi, dan dalam proses menciptakan, meyampaikan, 

mengkomunikasikan, serta mempertukarkan tawaran yang bernilai tinggi 

terhadap pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Daridefinisi yang 

diungkapkan oleh Tjiptono dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus 

dapat memahami pola perilaku konsumen dengan caramenciptakan suatu 

produk yang menjadi kebutuhan konsumen. Selain itu perusahaan juga 

diharapkan mampu menangkap peluang yang ada pada lingkungannya, 

untuk itu perusahaan juga memerlukan suatu sistem pemasaran yang baik. 

Menurut Assauri, (2015:5) menyatakan pemasaran adalah usaha 

untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa kepada orang- 

orang yang tepat pada tempatnya serta waktu dan harga, dengan melakukan 

komunikasi dan promosi yang tepat. 

Menurut Payne dalam Jasfar (2012:6) karakteristik jasa yaitu sebagai 

berikut: 

a. Tidak dapat dipisahkan, Jasa pada umumnya dihasilkan dan dikonsumsi 
 

11 pada saat yang bersamaan, dengan partisipasi konsumen dalam 

proses tersebut. Artinya, konsumen harus berada di tempat jasa yang 

dimintanya sehingga konsumen melihat dan ikut “ambil bagian” dalam 

proses produksi tersebut. 

b. Heteregonitas, jasa merupakan variabel nonstandar dan sangat 

bervariasi. Artinya karena jasa itu merupakan suatu unjuk kerja, tidak ada 

hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini 

dikarenakan oleh interaksi manusia (karyawan dan konsumen) dengan 
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segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi 

tersebut. d. Tidak tahan lama, jasa tidak mungkin disimpan pada 

persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan atau dijual kembali kepada 

orang lain, dan dikembalikan kepada produsen jasa, di mana konsumen 

membeli jasa. 

3. Kepuasan Nasabah 
 

Kotler dan Keller (2016:33) mengatakan kepuasan pelanggan 

sebagai berikut: “Satisfaction reflects a person’s judgment of a product's 

perceived performance in relationship to expectations. If performance falls 

short of expectations, the customer is disappointed. If it matches 

expectations, the customer 11 is satisfied. If it exceeds them, the customer 

is delighted” yang artinya kepuasan mencerminkan penilaian seseorang 

tentang kinerja produk yang dirasakan dalam kaitannya dengan harapan. 

Apabila kinerja jauh dari ekspektasi, pelanggan kecewa. Jika kinerja 

memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika melebihi ekspektasi, pelanggan 

senang. Sedangkan Kepuasan pelanggan menurut Tse & Wilton dalam 

Tjiptono (2014) adalah kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sebagai 

respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang 

dipersepsikan antara harapan awal sebelum pembelian (atau kinerja norma 

lainnya) dan kinerja aktual produk yang dipersepsikan setelah pemakaian 

atau konsumsi produk bersangkutan. 

Menurut Park dalam (Irawan 2021:54), mengungkapkan kepuasan 

pelanggan adalah suatu perasaan pelanggan sebagai respon terhadap 

produk barang atau jasa yang telah dikonsumsi.. Pada dasarnya tujuan dari 

suatu bisnis adalah untuk menciptakan para konsumen yang mer asa puas. 
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Setiap orang atau organisasi (perusahaan) harus bekerja dengan konsumen 

internal dan eksternal demi terciptanya kepuasan konsumen. 

Kresna B. D. (2012) Mengemukakan bahwa “Sebagaian perusahaan 

sengaja memanjakan nasabah melalui pelayanan yang diberikan bahkan 

dewasa ini nasabah sudah dianggap sebagai raja dan nasabah juga 

dianggap sebagai bagian dari perusahaan yang harus segera dipenuhi 

kebutuhan serta keinginannya seperti dilayani secara cepat dan akurat”. 

Maka setiap bank menentukan pelayanan prima yakni sikap atau cara 

karyawan untuk melayani nasabah secara memuaskan, kepuasan nasabah 

akan lebih mudah dipenuhi kalau petugas bank lebihmengenal 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam Jasfar (2012:21) menyatakan 

bahwa terdapat empat perangkat untuk mengukur kepuasan nasabah 

adalah sebagai berikut: 

Sistem keluhan dan saran (complain and suggestion system). Sebuah 

perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan biasanya mengediakan 

formulir, kotak saran, nomor telepon dengan nomor gratis sehingga 

memudahkan nasabahnya untuk memberikan saran dan keluhan. 

Perusahaan juga mempekerjakan karyawan khusus untuk segera 

menangani keluhan pelangganya sehingga masalah dapat diselesaikan 

dengan cepat. 

1. Survei kepuasan nasabah (customer satisfaction survey). Perusahaan 

melaksanakan survei secara berkala kepada pelanggan di berbagai tempat 

untuk mengetahui apakah mereka merasa puas dengan apa yang 

ditawarkan oleh perusahaan, melalui pembagian kuesioner atau dengan 

wawancara secara langsung, melalui telepon, atau melalui 16 email. Hal ini 
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dilakukan untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari nasabah. 

nasabah akan lebih segan terhadap perusahaan karena merasa 

diperhatikan oleh perusahaan tersebut. 

2. Menyamar berbelanja (ghost shopping). Perusahaan menempatkan 

karyawannya bertindak sebagai pembeli potensial dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan 

standarperusahaan dan melaporkan hasil temuan tentang kekuatan dan 

kelemahan ketika membeli produk atau jasa perusahaan bahkan yang 

dimiliki oleh pesaingnya. 

3.  Sistem keluhan dan saran (complain and suggestion system). Sebuah 

perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan biasanya mengediakan 

formulir, kotak saran, nomor telepon dengan nomor gratis sehingga 

memudahkan nasabahnya untuk memberikan saran dan keluhan. 

Perusahaan juga mempekerjakan karyawan khusus untuk segera 

menangani keluhan pelangganya sehingga masalah dapat diselesaikan 

dengan cepat. 

4. Survei kepuasan nasabah (customer satisfaction survey). Perusahaan 

melaksanakan survei secara berkala kepada pelanggan di berbagai tempat 

untuk mengetahui apakah mereka merasa puas dengan apa yang 

ditawarkan oleh perusahaan, melalui pembagian kuesioner atau dengan 

wawancara secara langsung, melalui telepon, atau melalui 16 email. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari nasabah. 

nasabah akan lebih segan terhadap perusahaan karena merasa 

diperhatikan oleh perusahaan tersebut. 
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5. Menyamar berbelanja (ghost shopping). Perusahaan menempatkan 

karyawannya bertindak sebagai pembeli potensial dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan 

standarperusahaan dan melaporkan hasil temuan tentang kekuatan dan 

kelemahan ketika membeli produk atau jasa perusahaan bahkan yang 

dimiliki oleh pesaingnya. 

6. Analisis nasabah yang hilang (customer loss rate analysis). Perusahaan 

melakukan analisis penyebab dari para nasabah yang berhenti membeli 

atau berganti ke perusahaan lainnya. Perusahaan menghubungi secara 

langsungnasabahnya untuk mengetahui penyebab hal tersebut sehingga 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaka perbaikan 

dimasakini dan masa yang akan datang, serta tentu saja diharapkan 

nasabahnyaselalu loyal terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan nasabahnya adalah besarnya 

perbandingan antara harapan konsumen dengan apa yang dirasakan 

secara nyata denganhasil kinerja yang dirasakan sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen. Adapun indikator kepuasan nasabah menurut 

Tjiptono (2014: 101) yaitu: 

a. Kepuasan nasabah keseluruhan (overall customer satisfaction) Dalam 

konsep ini, cara mengukur kepuasan pelanggan yaitu langsung 17 

menanyakan kepada nasabah seberapa puas mereka dengan produk 

atau jasa suatu perusahaan. Penilaiannya meliputi mengukur tingkat 

kepuasan nasabah terhadap produk atau jasa perusahaan 

bersangkutan serta membandingkan dengan tingkat kepuasan nasabah 

terhadap perusahaan pesaing. 
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b. Dimensi kepuasan nasabah Kepuasan nasabah diukur dengan empat 

langkah. Pertama, mengidentifikasi dimensi kunci kepuasan nasabah. 

Kedua meminta nasabah menilai produk atau jasa perusahaan. Ketiga, 

meminta nasabah menilai produk atau jasa perusahaan pesaing 

berdasarkan item yang sama. Dan keempat, meminta para nasabah 

untuk menentukan dimensi yang penting dalam menilai kepuasan 

pelanggan. 

c. Konfirmasi harapan (confirmation of expectations) Kepuasan diukur 

berdasarkan kesesuaian atau ketidak sesuaian antara harapan nasabah 

dengan kinerja produk atau jasa perusahaan. 

d. Bersedia untuk merekomendasi (willingness to recommend) Kesediaan 

nasabah untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada teman atau 

keluarganya menjadi ukuran penting untuk dianalisis dan ditindak lanjuti 

dalam kasus pembelian produk atau jasa yang pembeliannya relatif 

lama. 

e. Ketidakpuasan nasabah (customer dissatisfaction) Ketidakpuasan 

nasabah meliputi complain, pengembalian produk, biaya garansi, 

penarikan produk, dan konsumen yang beralih ke pesaing. 

Menurut Wijayanti (2017:189) Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan adalah kebutuhan konsumen, harapan-harapan 

yang terselubung, pelanggan khusus, sentuhan emosional, dan zona 

toleransi yang didasarkan pada informasi dari beberapa sumber 

diantaranya: 
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1. Dari mulut ke mulut (word of mouth) Pengaruh ini timbul dari segala 

sesuatu yang didengar oleh konsumen dari konsumen lainnya. Hal ini 

merupakan faktor potensial karena konsumen biasanya cenderung 

mempercayai konsumen lain yang pernah mencoba produk atau jasa 

yang diberikan perusahaan atau instansi. 

2. Kebutuhan Pribadi (Personal needs) Faktor ini bergantung pada 

kebutuhan pribadi masing-masing, konsumen biasanya tidak sama 

antar konsumen, sehingga harapan yang diperlukan oleh konsumen 

jadi tidak sama. 

3. Pengalaman masa lalu (Past experience) Keadaan yang diharapkan 

tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dari masing-masing 

konsumen, karena semakin tinggi pengalamannya maka akan sangat 

berpengaruh terhadap harapannya dalam mempengaruhi kebutuhan. 

4. Komunikasi eksternal (external communication) Komunikasi eksternal 

seperti adanya promosi, penyuluhan yang mereka terima akan 

mempengaruhi harapan dari konsumen 

Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap 

perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya 

Menurut Kotler, et al. Dalam Tjiptono & Chandra (2016:219), beberapa 

metode dalam mengukur kepuasan pelanggan sebagai berikut. 

1. Sistem Keluhan dan Saran. Setiap pemasar yang berorientasi pada 

pelanggan wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, 

gagasan, masukan dan keluhan mereka. Informasi yang diperoleh 
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melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang 

berharga bagi perusahaan, sehingga memungkinkan untuk bereaksi 

dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang 

timbul. 

2. Ghost/Mystery Shopping. Salah satu metode untuk memperoleh 

gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan 

mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk berperan 

sebagai pelanggan potensial perusahaan dan pesaing. Mereka 

diminta melaporkan berbagai temuan penting berdasarkan 

pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk maupun 

layanan perusahaan dibandingkan pesaing. Selain itu para ghost 

shoppers juga dapat melakukan observasi (bisa pula merekam 

menggunakan kamera tersembunyi) cara perusahaan dan 

pesaingnya melayani permintaan spesifik pelanggan, menjawab 

pertanyaan pelanggan, dan menangani setiap masalah/keluhan 

pelanggan. 

3. Lost Customer Analysis. Perusahaan sedapat mungkin menghubungi 

para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih 

pemasok, agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya 

dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

Kesulitan dari metode ini adalah mengidentifikasi dan mengkontak 

mantan pelanggan yang bersedia memberikan masukan dan evaluasi 

terhadap kinerja perusahaan. 
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4.  Survei Kepuasan Pelanggan. Sebagian besar riset kepuasan 

pelanggan menggunakan metode survei, baik via pos, telepon, e-

mail, website, maupun wawancara langsung. Melalui survei, 

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka. 

Menurut Priansa (2017) lima elemen yang menyangkut kepuasan 

konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Harapan (Expectations) Harapan konsumen terhadap suatu barang 

atau jasa yang disusun sebelum pembelian barang atau jasa tersebut. 

Ketika tahapan pembelian dilakukan, konsumen berharap barang 

atau jasa yang diterima sesuai dengan harapan, keinginan dan 

keyakinan mereka. Jika sesuai dengan harapan konsumen maka ia 

akan merasa puas. 

2. Kinerja (Performance) Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual 

barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan 

mereka. Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil maka 

konsumen akan merasa puas. 

3. Perbandingan (Comparison) Hal ini dilakukan dengan 

membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli 

dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Konsumen 

akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau 

melebihi persepsi mereka terhadap kinerja actual produk. 

4. Pengalaman (Experience) Harapan konsumen dipengaruhi oleh 
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pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau 

jasa yang berbeda dari orang lain. 

5. Konfirmasi (Confirmation) dan Diskonfirmasi (Disconfirmation) 

Konfirmasi atau terkonfirmasi terjadi jika harapan sesuai dengan 

kinerja aktual produk. Sebaliknya diskonfirmasi atau tidak 

terkonfirmasi terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari 

kinerja aktual produk. Konsumen akan merasa puas ketika terjadi 

confirmation/disconfirmation. Adapun dimensi-dimensi kepuasan 

pelanggan menurut customer satisfaction measurement survey 

(SCMS) yang digunakan oleh Intercept Research Corporation (dalam 

Arief, 2006) adalah sebagai berikut: 

1. Quality image (citra mengenai kualitas) 

 
2. Relational outcomes (hasil-hasil yang berhubungan) 

 
3. Order fulfillment (pemenuhan pesanan) 

 
4.  Inside customer service support (dukungan bagian pelayanan 

pelanggan) 

5. Delivery service (penyampaian pelayanan) 

 
6. Reporting and bulling (laporan dan penagihan) 

 
7. Outside sales person support (dukungan bagian pemasaran) 

 
8. Recommendation (rekomendasi) 

 

Berdasarkan beberapa elemen dari para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat beberapa elemen kepuasan pelanggan yaitu 

Harapan (Expectations), Kinerja (Performance), Perbandingan 

(Comparison), Pengalaman (Experience), Konfirmasi (Confirmation) dan 

Diskonfirmasi (Disconfirmation). Lalu terdapat juga beberapa dimensi yaitu 
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Quality image (citra mengenai kualitas), Relational outcomes (hasil-hasil 

yang berhubungan), Order fulfillment (pemenuhan pesanan), Inside 

customer service support (dukungan bagian pelayanan pelanggan), 

Delivery service (penyampaian pelayanan), Reporting and bulling (laporan 

dan penagihan), Outside sales person support (dukungan bagian 

pemasaran), Recommendation (rekomendasi). Penelitian ini mengacu 

pada elemen-elemen yang dikemukakan oleh Priansa. 

a. Kualitas Pelayanan 

 
Menurut Kotler(2019) mendefinisikan kualitas pelayanan adalah bentuk 

penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan 

tingkat pelayanan yang diharapkan .apabila pelayanan yang diterima atau 

dirasakan sesuai dengan yang diharapkan,maka kualitas pelayanan di 

persepsikan baik dan memuaskan .kepuasan yang telah terbentuk dapat 

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan nantikan akan 

menjadi pelanggan setia.Menurut Goesth dan Davis (2019) mendefinisikan 

kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk jasa, manusia, proses,lingkungan yang mampu 

memenuhi dan atau melebihi harapan konsumen. 

Menurut Abdullah dan Tantri (2019) kualitas layanan adalah 

keseluruhan ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengarauh 

pada kemampuan nya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

maupun yang tersirat. Menurut Fandy Tjiptono (2017: 180) mendefinisikan 

kualitas pelayanan atau kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat 

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Sedangkan menurut Parasuraman  dalam Arni Purwani dan Rahma 
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Wahdiniwaty (2017:65) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan adalah 

perbandingan antara layanan yang dirasakan (persepsi) pelanggan dengan 

Kualitas pelayanan yang diharapkan pelanggan. Kualitas Pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan untuk dapat memenuhi harapan konsumen nya. 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi para konsumen atau pelayanan yang nyata-nyata mereka 

terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka 

harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. 

Jika jasa yang diterima atau dirasakan (preceived service) sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan sangatbaik dan berkualitas. Sebaliknya 

jika jasa yang diterima lebih rendah dari padayang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan buruk. 

 
Menurut Tjiptono (2016:59) kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ada 5 dimensi untuk 

mengukur kualitas pelayanan (Tjiptono,2017) : 

1. Tangibles (Bukti Fisik) Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian 

dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. 

Pentingnya dimensi Tangibles ini akan menimbulkan image penyedia 

jasa terutama bagi konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas 

pelayanan. 

2. Reabillity (keandalan ) Reabillity adalah kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang akurat sesuai dengan janji dan merupakan kemampuan 



20   

  

  

 

 

 
 
 

 

 

perusahaan untuk melaksanakan jasa 13 sesuai dengan apa yang 

telah di janjikan secara tepat waktu .pentingnya dimensi ini adalah 

karna kepuasan konsumen akan menurun jika jasa yang diberikan tidak 

sesuai dengan yang dijanjikan. 

3. Responsiveness (Daya tanggap) Responsiveness adalah kesediaan 

membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan sesuai dan 

merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh 

karyawan untuk melakukan pelayanan dengan cepat dan tanggap. 

4. Assurance (Jaminan) Assurance atau jaminan adalah pengetahuan dan 

prilaku karyawan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan 

pelanggan dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan .dimensi ini 

sangat penting karna melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko 

ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. 

Perusahaan membangun kepercayaan dan kualitas konsumen melalui 

karyawan yang terlibat langsung mengangani konsumen. 

5. Emphaty (kepedulian) Emphaty merupakan kemampuan perusahaan 

yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian 

kepada konsumen secara individu,termasuk juga kepekaan akan 

kebutuhan konsumen 

Adapun indikator dari kualitas pelayanan menurut Kotler (2016) yaitu: 
 

1. Berwujud (Tangible), yaitu penampilan fisik, peralatan dan berbagai 

materi komunikasi yang baik. 

2. Empati (Empaty), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk 

lebihpeduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. 

Misalnya, karyawan harus mencoba menempatkan diri sebagai 
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pelanggan. Jika pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi 

segera, agar selalu terjaga hubungan harmonis, dengan 

menunjukkan rasa peduli yang tulus. 

3. Cepat Tanggap (Responsiveness), yaitu kemauan dari karyawan dan 

pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa 

dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan konsumen. 

Dengan cara keinginan para pegawai dalam membantu dan 

memberikan pelayanan dengan cepat dan benar, kesigapan para 

pegawai untuk ramah pada setiap konsumen, kesigapan para 

pegawai untuk bekerja sama dengankonsumen. 

4. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa 

sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta 

konsisten. Contoh dalam hal ini antara lain, kemampuan pegawai 

dalam memberikan pelayanan yang terbaik, kemampuan pegawai 

dalam menangani kebutuhan konsumen dengan cepat dan benar, 

kemampuan perusahaan dalam memberika pelayanan yang baik 

sesuai dengan harapan konsumen. 

5. Kepastian (Assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada konsumen. Contoh dalam hal ini antara lain, 

pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menjalankan 

tugasnya, pegawai dapat diandalkan, pegawai dapat memberikan 

kepercayaan kepada konsumen, pegawai memiliki keahlian teknis 

yang baik. 
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B. Tinjauan Empiris  
Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
NO 

Nama Dan 
Tahun 

Penelitian 

 
Judul Penelitian 

 
Variabel (Kuantitaf) 

 
Alat Analisis 

 
Hasil Penelitian 

1 Reski Ayu (2018) Pengaruh Kualitas 
Layanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah Pada 
PT. Bank Rakyat 
Indonesia Unit 
Kalosi Kabupaten 
Enrekang 

 

Tangible (X1), 
Realibility (X2), 
Responsive ness 
(X3), Assurance (X4), 
Empathy (X5) Dan 
Kepuasan Nasabah 
(Y) 

Metode Analisis 
Yang Digunakan 
Dalam Penelitian Ini 
Adalah Analisis 
Regresi Linear 
Berganda Dan 
Penelitian Ini 
Adalah Penelitian 
Kuantitatif 

Hasil Penelitian Menjelaskan Bahwa 
Tangible, Responsivenes s, 
Aassurance, Dan Empathy, Tidak 
Memiliki Pengaruh Yang Positif, Dan 
Hanya Variabel Realibility Yang Memiliki 
Pengaruh Secara Positif, 
Terhadap Kepuasan Nasabah Dengan 
Tingkat Signifikansi Sebesar 0,006 
Atau 0,6% 

2 Husnul Khatimah 
(2019) 

Analisis Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah (Studi 
Pada Nasabah 
BRI 
Cabang 
Semarang 
Pattimura) 

Tangible (X1), 
Realibility (X2), 
Responsive ness 
(X3), Assurance (X4), 
Empathy (X5) Dan 
Kepuasan Nasabah 
(Y) 

Metode Analisis 
Yang Di Gunakan 
Adalah Analisis 
Regresi Linear 
Berganda, Uji F, Uji 
T, Dan Koefisien 
Determinasi 

Variabel Tangible Tidak Memiliki 
Pengaruh Signifikan Terhadap 
Kepuasan Nasabah, Variabel Realibility 
Tidak Memiliki Pengaruh Yang 
Signifikan Terhadap Kepuasan Nasabah 
Dan Responsivenes Tidak Memiliki 
Pengaruh Yang Signifikan Terhadap 
Kepuasan Nasabah. Sedangkan 
Assurance Dan Empathy Memiliki 
Pengaruh Yang Signifikan Terhadap 
Kepuasan Nasabah 
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3 Engkur (2018) Pengaruh Kualitas 

Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 

Nasabah Bank 
Syariah DKI 
Jakarta 

Responsive nes (X1), 
Empathy (X2), 
Compliance To 
Islamic Law (X3), 

Tangible (X4), 
Relialibility (X5) Dan 
Assurance (X6), 
Kepuasan Nasabah 
(Y) 

Alat Analisis Data 
Menggunaka n 
Regresi 
Linear Berganda, 

Metode Penelitian 
Yang Di Gunakan 
Adalah Metode 
Kuantitatif Yang Di 
Dahului Dengan Uji 
Asumsi Klasik 

, Empathy, Compliance To Islamic Law 
Yang Berpengaruh Secara Signifikan 
Terhadap Kepuasan Nasabah 
Sedangkan Tiga Variabel Lainya Yaitu, 

Tangible, Reliability Dan Assurance 
Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap 
Kepuasan Nasabah, Namun Jika 
Dilakukan Uji Secara Bersama-Sama 
Ke Enam Variabel Tersebut 
Berpengsruh Signifikan Terhadap 
Kepuasan Nasabah 

4 Rika Yuliana 
(2017) 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah 

Perbanka n 
Syariah 

Tangible (X1), 
Reliability (X2), 
Responsive ness 
(X3), Assurance (X4), 
Dan 
Emphaty 
(X5) Dan Kepuasan 
Nasabah (Y) 

Analisis Data 
Dalam Penelitian Ini 
Menggunaka n 
Regresi Linear Ber 
Ganda (Multiple 

Regression 
Analysis) 

Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa 
Tidak Terdapat Pengaruh Variabel 
X1,X2,X3 
Terdapat 

Pengaruh Terhadap Kepuasan 
Nasabah Perbankan Syariah Di Kota 
Surakarta Dan X4,X5 Tidak Terdapat 
Pengaruh Terhadap Kepuasan Nasabah 

Perbankan Syariah Di Kota 
Surakarta 

5 Eka Setia Rini 

(2021) 

Pengaruh Kualitas 

Layanan 
Kepuasan 
Nasabah Pada 
Bank BRI Cabang 
Kabupaten 
Bulukumba 

Kualitas Layanan 

(X) Dan Kepuasan 
Nasabah (Y) 

Teknik Analisis 

Data Yang 
Digunakan Adalah 
Regresi Linear 
Sederhana 

Bahwa Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Berpengaruh Signifikan Terhadap 
Kepuasan Nasabah Pada Bank BRI 
Cabang Kabupaten 
Bulukumba 
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Kepuasan Nasabah (Y) 

1. Kepuasan nasabah 

keseluruhan 

2. Dimensi kepuasan 

nasabah   

3. Konfirmasi harapan   

4. Bersedia untuk 

merekomendasi   

5. Ketidakpuasan 

nasabah   

   

 Tjiptono (2014)   

   

Kualitas Pelayanan (X) 

1. Tangible   
   

2. Empaty   
   

3. Responsiveness   
   

4. Realibility   
   

5. Assurance   
   

Kotler (2016)   

   

 

 

C. Kerangka Pikir 
 

PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sinjai , dalam upaya untuk lebih 

mengantisipasi persaingan yang semakin ketat, serta untuk lebih meningkatkan 

kepuasaan nasabah, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah dengan menerapkan kualitas pelayanaan adalah program atau strategi 

yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan yang lebih 

kepada nasabah jika dibandingkan dengan perusahaan perbankan lainnya. 

Secara sistematik kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut :   

 
 
 

 

Gambar 2 1 Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis 

 
Sugiyono (2017), menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dalam rumusan masalah 

penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dengan mengacupada 

uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: Diduga bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah di Bank BRI Cabang Sinjai. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

   



  

  

 

 

 
 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adaalah 

kuantitatif. Yaitu data yang berbentuk angka-angka dan secara langsung dapat di 

ukur, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah padaBank Rakyat 

Indonesia (BRI) Cabang Sinjai. 

Menurut Hayati (2019), penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan 

menggunakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

kuantitatif dari studi penelitian 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan diatas makapeneliti 

memutuskan tempat yang akan di teliti yaitu : 

1. Lokasi 

 
Penelitian akan dilaksanakan pada Bank BRI Cabang Sinjai yang 

beralamatkan di Jalan Persatuan Raya No.97, Balangnipa, Kecamatan 

Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. 

2. Waktu 

 
Penelitian dilakukan kurang lebih 2 bulan terhitung mulai 

bulan Juli sampai Agustus 2022. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

 
1. Jenis Data 

 
Jenis data dalam pernyataan ini adalah data kuantitatif, yaitu lebih 

berfokus pada data angka dengan instrument atau alat ukur tertentu. Data 

dapat diperoleh dari prusahaan dalam bentuk angka tertulis. 

a) Data Primer 

 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

perusahaan berdasarkan hasil observasi dan wawancara degan 

pimpinan dan karyawan. 

b) Data Sekunder 
 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, 

dan penggunaan media internet untuk memperoleh informasi, serta 

data-data yang diperlukan. 

D. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang diterapkan 

olehpeneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(sugiyono,2010:117). Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan 

BankRakyat Indonesia (BRI) Cabang Sinjai berjumlah sebanyak 35 

orang 
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2. Sampel 

 
 

Sampel menurut Sugiyono (2013:81) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiiki oleh populasi. Menurut Arikunto (2012:104) jika 

populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil 

secarakeseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, 

maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumah populasinya. Jumlah 

sampel dalam penelitian jumlah 35 orang. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 
Dalam penelitian ini di kumpulkan dengan berbagai cara yang di sesuaikan 

dengan informasi yang di inginkan, antara lain di lakukan dengan : 

1) Observasi, yaitu penelitian mengumpulkan data melalui pengamatan 

langsung ditempat penelitian. Peneliti mengamati kegiatan pelayanan 

pada Bank Rakyat Indonesi (BRI) Cabang Sinjai. Hasil pengamatan 

digunakan peneliti sebagai informasi tambahan dalam penelitian 

2) Kuesioner digunaan dalam menghimpun data secara langsung dari 

karyawan BRI (responden) responden dengan pertanyaan atau 

pernyataan yang tertutup (jawaban sudah disediakan pada angket 

responden tinggal memilih jawaban tersebut dengan pilihannya). 

3) Dokumentasi yaitu pengambilan sebuah data melalui dokumen dokumen 

foto-foto arsip dan surat-surat yang diperlukan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi struktur. Merupakan 

teknik pengumpulan data atau informasi yang lebih terbuka dengan memberikan 

kesempatan kepada narasumber untuk memberikan ide atau pendapat mereka. 

Pada wawancara semi struktur ini, pewawancara mempunyai garis besar pokok 

pembicaraan, namun dalam pelaksanaanya mengajukan pertanyaan secara 

bebas dan langsung membahas mengenai konsep mengenai Tingkat Kepuasan 

Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan. 

1. Wawancara 

 
Menurut (Kriyantono, 2018) “Wawancara adalah percakapan antara 

periset, yaitu seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan 

informan, yaitu seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting 

tentang suatu objek”. Pada suatu penelitian ada dua macam informan yaitu, 

Key informan dan Informan. Key informan adalah narasumber inti dalam 

penelitian. Key informan penting dalam sebuah penelitian sebab lebih 

banyak mengetahui informasi dari penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Kemudian Informan adalah narasumber pendukung dalam penelitian 

(Ardianto, 2010:10). Oleh karena itu penentuan narasumber yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang 

mendalam dengan orang-orang yang berkompenten dibidangnya dan 

mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Observasi 
 

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Observasi 

merupakan proses pencarian data yang sangat akurat dalam sebuah 

penelitian karena peneliti melihat langsung kepada objek penelitian karena 



30    

   

  

 

 

 
 

 
 

 

dengan pancaindera kita sendiri dapat mengamati objek-objek disekitar kita 

(Sugiyono, 2012:309). Penulis akan melakukan observasi untuk 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. Dalam sebuah penelitian terdapa 

3. Studi Dokumen 

 
Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang bersifat tercetak 

yang bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan pada penelitian, 

seperti foto saat wawancara dengan narasumber, dan berbagai literatur 

yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian Pengaruh Tingkat 

Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan 

G. Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu variabelindependen 

(bebas) adalah variabel (terikat). Variabel bebas (independent variabel) adalah 

variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan 

variabel terikat (dependen variabel) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (sugiyono, 2017:4). 

1. Tingkat Kepuasan Nasabah (X) 
 

Kepuasan Nasabah merupakan suatu tingkat perasaan seseorang 

yang membandingkan antara pelayanan yang ia terima dengan kualitas 

pelayanan yang ia harapkan. 

2. Kualitas Pelayanan (Y) 

 
Kualitas Pelayanan adalah landasan utama untuk mengetahuitingkat 

kepuasan nasabah. 
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H. Metode Analisis Data 

 
1. Analisis Regresi Linear sederhana 

 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara 

satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis 

regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan 

positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat 

apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. 

Analisis Regresi Sederhana Analisis Regresi Linier Sederhana 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu 

kepuasan nasabah (X) terhadap kualitas layanan (Y). 

Formulasi persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut: 

 

Y α+βX  + ε Keterangan : 
 

Y = kepuasan nasabah 

α = konstanta 

β = koefisien regresix 
 

= kualitas layanan 

 
 

2. Uji Validitas 

 
Uji validitas atau derajat ketetapan mengukur sejauh mana ketetapan 

dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya artinya 

apakah konsep yang telah dibangun tersebut sudah valid atau belum. Agar 

data yang diperoleh bisa relevan sesuai dengan tujuan diadakannya 

pegukuran tersebut (Yamin dan Kurniawan, 2009:23). 



32    

   

  

 

 

 
 

 
 

 

Hipotesis Secara Parsial (t) 

 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikatnya. Dimana t tabel > t hitung, H0 diterima. Dan jika t tabel 

< t hitung, maka H1 diterima, begitupun jika sig > α (0,05), maka H0 

diterima H1 ditolak dan jika sig < α (0,05), maka H0 ditolak H1 diterima. 

3. Uji Signifikan 

 
1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak atau variabel 

bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh 

antara variabel yang diuji. 

2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima atau variabel 

bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara 

variabel yang diuji. 

4 Uji Asumsi Klasik 

 
i. Uji Hipotesis 

 
Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan kekuatan 

dan arah pengaruh beberapa variabel bebas (independent variabel) 

terhadap satu variabel terikat (dependent variabel) . pengujian ini 

menggunakan koefisien determinasi (R2) dan uji statistik t dan F. 

Pengujian ini menggunakan dua metode yakni secara simultan 

dengan uji F dan secara parsial dengan t terhadap pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah. 

ii. Koefisien Determinasi (R2 ) 

 
Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R2) dalam 

penelitian ini pada  intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
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model dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Niali yang 

terbentuk dari R2 adalah 0-1 dalam bentuk persentasi, jika 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan dikatakan 

terbatas jika koefisien determinasinya kecil. 

iii. Uji statisitik F 

 
Uji statistik F menjelaskan pengujian ini digunakan untuk 

menjunjukkan variabel independen apakah memberikan dampak 

terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 0.05 (Ghozali, 

2011:91). 

Pengujian ini melibatkan keseluruhan variabel independen 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Langkah-langkah 

dalam melakukan uji F yaitu sebagai berikut: 

1. Menentukan Hipotesis ( Ho dan Ha) 

 
Ho: βj = 0, maka hal itu menjelaskan Pertumbuhan penduduk, 

Pengangguran, Inflasi secara simultan atau bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap Kemiskinan 

Ha: βj ≠ 0, maka hal itu menjelaskan Pertumbuhan penduduk, 

Pengangguran, Inflasi secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh terhadap Kemiskinan 

2. Menentukan Tingkat Signifikan (α). 

 
Pada tingkat pengujian penelitian ini level atau tingkat signifikan 

adalah 5% artinya risiko kesalahan mengalami keputusan adalah 

5% yang ditemukan pada tabel ANOVA menguji seluruh variabel 

independen yang akan mempengatuhi persamaan regeresi. 
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3. Pengambilan keputusan 

 
Pengambilan keputusan dalam statistik hitung dan tabel dapat 

pula dilakukan berdasrkan probabilitas terhadap tingkat signifikan 

dengan dasar penialain sebagai berikut 

- Jika Probabilitas (sig F) < α (0.05) maka Ho ditolak, artinya 

adanya pengaruh yang signifikan dari variabel dependen. 

- Jika probabilitas (sig F) > α (0.05) maka Ho diterima, artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

5. Uji Statistik T 
 

Uji statistik t digunakan untuk mengukur adanya hubungan 

antaravariabel dependen dan variabel independen apakah memilki 

pengaruh satu sama lainnya, dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. 

Jika probabilitas atau signifikansi α > 0,05 maka artinya variabel bebas  

secara individu tidak berpengaruh terhadap abnormal return sebaliknya, 

jika α< 0.05 maka variabel bebas secara individual bepengaruh 

terhadap abnormal return. 



  

  

 

 

 
 
 

 

 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Gambaran Umum Bank BRI Cabang Sinjai 

 
a. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia 

 

Sejarah Berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia Sejarah Bank Rakyat 

Indonesia (selanjutnya disebut BRI) adalah salah satu bank milik 

pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya BRI didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama 

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 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah 

sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa 

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 melalui PERPU 

No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) 

yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan 

Nederlandsche 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 Setelah 

berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

35 
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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 

bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II 

bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang 

Undangundang 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 No. 21 tahun 1968 menetapkan 

kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 

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

berubah menjadi perseroan terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) 

yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada 

pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan 

fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain 

tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) 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. Kemudian PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk pada 10 Nopember 2003 lalu, mencatat sejarah 

dengan melakukan pencatatan perdana sahamnya 42 di Bursa Efek 
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Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bank BRI secara resmi 

tercatat sebagai emiten di BEJ dan BES dengan nama saham BBRI. Selain 

melakukan pencatatan saham perdana di BEJ dan BES, Bank BRI juga 

melakukan refund, distribusi surat konfirmasi penjatahan kepada investor, 

distribusi saham secara elektronik serta melakukan pembayaran kepada 

pemerintah dan emiten. 

Pemerintah selaku pemilik saham tunggal BRI melepas sampai 30 

persen sahamnya di BRI kepada publik melalui pasar modal. Seiring 

dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai 

saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 

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

Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang 

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

Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 

Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan 

Desa. 

b. Visi dan Misi Bank Bank Rakyat Indonesia (Cabang Sinjai) 
 

1. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia 

 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah. 

2. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia 

 
a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah 

untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat; 
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b. Memberikan pelayanan prima kepada semua nasabah melalui 

jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya 

manusia yang profesional dengan melaksanakan Good Corporate 

Governance; 

c. Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang 

diterapkan oleh BRI: 

1) Transparansi (Transparancy) Keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan mengemukakan 

informasi materiil. 

2) Akuntabilitas (Accountability) Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif 

3) Pertanggungjawaban (Responsibility) Kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat 

4) Kemandirian (Independence) Suatu keadaan di mana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh 

atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi 

yang sehat; 

5) Kewajaran (Fairness) Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi 

hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan  

peraturan perundang undangan yang berlaku.  
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c. Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggung Jawab PT. BRI 

Cabang Sinjai 

 

Berikut susunan Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Sinjai. 

1. Pemimpin Cabang 
 

2. AMP yang membawahi lima sub 

 
a. AO Komersial 

 
b. AO Briguna 

 
c. AO Program 

 
d. Account Officer PPS 

 
e. SP Dana 

 
3. Supervisor Penunjang Bisnis yang membawahi tiga sub 

 
a. Pet.ADK Komersial 

 
b. Pet. ADK Program 

 
c. Pet. ADK Briguna 

 
4. Supervisor Penunjang Operasional yang membawahi delapan sub 

 
a. Pelaksana Layanan 

 
b. Pau 

 
c. Pet.Sekt. & Sdm 

 
d. Petugas Logistik 

 
e. Pet. Arsip, It Maint, Lap 

 
f. Satpam (Pt. Pkss) 

 
g. Pengemudi (Pt.Pkss) 

 
h. Pramubakti Bakti 

 
5. Amol Yang Membawahi Delapan Sub 

 
a. Funding Officer 

 
b. Costumer Service
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c. Pet. Administrasi & Rekonsiliasi 
 

d. Supervisor Layanan Kas 

 
e. Teller 

 
f. Petugas Qa 

 
6. Amb Yang Membawahi Sebelas Unit 

 
a. Unit Sinjai 

 
- Teras Sinjai 

 
b. Unit Kanrung 

 
- Teras Keliling 

 
c. Unit Lappa 

 
d. Unit Samataring 

 
- Teras Panaikang 

 
e. Unit Singiasseri 

 
- Teras Borong 

 
- Teras Keliling 

 
f. Unit Tassililu 

 
- Teras Arango 

 
g. Unit Buluppoddo 

 
- Teras Keliling 

 
h. Unit Palattae 

 
- Teras Sanrego 

 
i. Unit Kajuara 

 
- Teras Keliling 

 
j. Unit Libureng 

 
k. Unit Mannanti 
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B. Hasil Penelitian 
 

1. Karakteristik Responden 

 
Karakteristik responden digunakan untuk mengetahuikeragaman dari responden 

berdasarkan usia/umur, jenis kelamin dan lama bekerja. 

a. Jenis Kelamin Responden 
 

Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumul ativ e 

Percent 

Valid PEREMPUAN 14 40.0 40.0 40.0 

 LAKI 21 60.0 60.0 100.0 

 Total 35 100.0 100.0  

Sumber Data Olahan Data 2022 

 

Dilihat dari table 4.1 diatas Dapat disimpulkan bahwa jumlah 

responden penelitian yang dilakukan pada Bank BRI Cabang Sinjai terbesar 

adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang 

atau 60%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden 

perempuan yaitu sebanyak 14 orang atau 40%. 

b. Umur Responden 

 
Tabel 4. 2 Umur Responden 

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumul ativ e 

Percent 

Valid > 41 Tahun 4 11.4 11.4 11.4 

 36 - 40 Tahun 9 25.7 25.7 37.1 

 31 - 35 Tahun 12 34.3 34.3 71.4 

 26 - 30 Tahun 4 11.4 11.4 82.9 

 < 25 Tahun 6 17.1 17.1 100.0 

 Total 35 100.0 100.0  

Sumber Data Olahan Data 2022 



42   
 
   

  

 

 

 
 

 
 

 

Dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan usia < 25 tahun 

sebanyak 6 orang atau 17%, 26 - 30 tahun sebanyak 4 orang atau 11%, 31 

- 35 tahun sebanyak 12 orang atau 34%, 36 - 40 tahun sebanyak 9 orang 

 
atau 26%, > 41 tahun sebanyak 4 orang atau 11%. 

 
c. Pendidikan Terakhir 

 
Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir 

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumul ativ e 

Percent 

Valid S2 1 2.9 2.9 2.9 

 S1 29 82.9 82.9 85.7 

 DIPLOMAT 5 14.3 14.3 100.0 

 Total 35 100.0 100.0  

Sumber Data Olahan Data 2022 

 

Dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir d3 

sebanyak 5 orang atau 14%, S1 sebanyak 29 orang atau 83%. S2 sebanyak 

1 orang atau 3 %, S3 sebanyak 0 orang atau 0% 

 
 

d. Masa Kerja 

 

Tabel 4. 4 Masa Kerja 

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumul ativ e 
Percent 

Valid > 21 TAHUN 3 8.6 8.6 8.6 

 16 - 20 TAHUN 3 8.6 8.6 17.1 

 11 - 15 TAHUN 3 8.6 8.6 25.7 

 6 - 10 TAHUN 13 37.1 37.1 62.9 

 < 5 TAHUN 13 37.1 37.1 100.0 

 Total 35 100.0 100.0 
 

Sumber Data Olahan Data 2022 
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Dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan masa kerja < 5 tahun 

sebanyak 13 orang atau 37%, 6 - 10 tahun sebanyak 13 orang atau 37%, 11 

- 15 tahun sebanyak 3 orang atau 7%, 16 - 20 tahun sebanyak 3 orang atau 

 
7%, > 21 tahun sebanyak 3 orang atau 7%. 

 
 

2. Deskripsi Variabel Penelitian 

 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 faktor, kepuasan nasabah, dan 

kualitas pelayanan. Semuanya diperkirakan dengan menggunakan skala 

regangan yang menyertainya: ukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). 

Penjelasan dengan ukuran 1 menunjukkan bahwa buruh dengan tegas mau 

tidak mau bertentangan dengan proklamasi yang dipilih. Sementara itu, 

penegasan dengan ukuran 5 menunjukkan bahwa wakil sangat setuju 

dengan proklamasi yang dipilih. Informasi skala adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Skala Variabel Penelitian 

Skala data Rentang Skala Keterangan 

1 (1,00-1,79) Sangat Rendah 

2 (1,80-2,59) Rendah 

3 (2,60-3,39) Cukup 

4 (3,40-4,19) Tinggi 

5 (4,20-5,00) Sangat Tinggi 

Sumber Data Olahan Data 2022 
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a. Kepuasan Nasabah 
 

Berikut hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan data dari variabel 

Kepuasan Nasabah sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Variabel Kepuasan Nasabah 

Pernyataan Rata-Rat Keterangan 

Kerbersihan dan kenyamanan ruangan 4.46 Sangat Tinggi 

Penampilan dari pegawai Bank BRI rapi 4.57 Sangat Tinggi 

Kepedulian petugas terhadap masalah 
nasabah 4.60 Sangat Tinggi 

Pegawai Bank melayani nasabah dengan 
ramah/senyuman 

4.69 Sangat Tinggi 

Pelayanan kepada nasabah terhadap 
permasalahan yang ada 

4.83 Sangat Tinggi 

Kecepatan petugas administrasi kepada 
nasabah 

4.83 Sangat Tinggi 

Kesiapan petugas dalam melayani nasabah 4.86 Sangat Tinggi 

Petugas dapat memberikan layanan sesuai 
dengan kebutuhan nasabah 

4.80 Sangat Tinggi 

Petugas sangat memahami apa saja 
kebutuhan yang diiginkan nasabah 

4.86 Sangat Tinggi 

Pelayanan sangat baik 4.89 Sangat Tinggi 

Sumber data: Data primer 2022, SPSS 22 

 

Berdasarkan tabel 4.7, cenderung terlihat bahwa hal pertanyan 1 

pada variabel kompensasi memiliki skor (4.46) 2 memiliki skor (4.57), 

3 

memiliki skor (4.60), 4 memiliki skor (4.69) 5 memiliki skor (4.83), 6, memiliki 

 
skor (4.83). 7 memiliki skor (4.86), 8 memiliki skor (4.80), 9 memiliki skor 

(4.86), 10 memiliki skor (4.89), Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Kepuasan Nasabah paling rendah berada pada pertanyaan 2 dengan 

kategoriSangat Tinggi, dan paling tinggi berada pada pertanyaan 10 dengan 

kategori Sangat Tinggi hal ini menunjukkan bahwa gaji yang diberikan oleh 

organisasi sampai saat ini masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata 

pertanyan variabel Kepuasan Nasabah berada dalam kategori Sangat 

Tinggi. 
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b. Kualitas Pelayanan 
 

Berikut hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan data dari 

variabel Kualitas Pelayanan sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Variabel Kualitas Pelayanan 

Pernyataan Rata-Rat Keterangan 

Merasa puas dengan pelayanan pegawai dibank bri 4.74 Sangat Tinggi 
Saya puas terhadap kinerja sistem dan jaringan BRI 

Cabang Sinjai 
4.57 Sangat Tinggi 

Saya merasa aman dalam melakukan transaksi 
dibank BRI 

4.54 Sangat Tinggi 

Saya merasa puas terhadap pelayanan customer 

service dan teller selalu siap menghadapi keluhan 
nasabah 

 

4.54 
 

Sangat Tinggi 

Saya merasa puas denga kualitas kerja pegawai 

dibank BRI 
4.63 Sangat Tinggi 

Saya percaya bahwa Bank BRI cabang Sinjai 
merupakan bank yang handal 

4.63 Sangat Tinggi 

Saya percaya bahwa bank BRI merupakan bank 

yang handal 
4.66 Sangat Tinggi 

Saya merasa bank BRI perlu untuk lebih 
meningkatkan pelayanan 

4.66 Sangat Tinggi 

Saya tidak keberatan untuk memberi saran kepada 
orang lain untuk menjadi nasabah bank BRI 

4.63 Sangat Tinggi 

Saya akan terus menjadi nasabah dan menggunakan 

layanan perbankan 
4.51 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer 2022, SPSS 22 

 
Berdasarkan tabel 4.7, cenderung terlihat bahwa hal pertanyan 1 

pada variabel kompensasi memiliki skor (4.74) 2 memiliki skor (4.57), 

3 

memiliki skor (4.54), 4 memiliki skor (4.54), 5 memiliki skor (4.63), 6, memiliki 

 
skor (4.63). 7 memiliki skor (4.66), 8 memiliki skor (4.66), 9 memiliki skor 

(4.63), 10 memiliki skor (4.51), Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Kepuasan Nasaba paling rendah berada pada pertanyaan 3 dengan kategori 

Sangat Tinggi, dan paling tinggi berada pada pertanyaan 1 dengan kategori 

Sangat Tinggi hal ini menunjukkan bahwa gaji yang diberikan oleh organisasi 

sampai saat ini masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata pertanyan 

variabel Kepuasan Nasabah berada dalam Sangat Tinggi. 
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c. Hasil Uji Validitas 
 

Sebelum informasi yang dianalytic perlu, mencoba menguji validitas. 

Tes ini akan menentukan kelayakan informasi dalam analisis tambahan. 

Berdasarkan uji validitas instrumen pemeriksaan yang diarahkan pada 

semua hal yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa semua hal yang 

ditentukan dalam penelitian ini sah dan solid. 

Tabel 4. 8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Validitas Reliabilitas 

Pearson Corelation R Tabel Ket. Nilai Ket 

 
 
 

 
X 

0,571  
 
 

 
0,301 

 
 
 

 
Valid 

 
 
 

 
0,780 

 
 
 

 
Reliab 

0,516 

0,464 

0,308 

0,572 

0,729 

0,637 

0,787 

0,773 

0,650 

 
 
 
 
 

Y 

0,391  
 
 
 
 

0,301 

 
 
 
 
 

Valid 

 
 
 
 
 

0,825 

 
 
 
 
 

Reliab 

0,704 

0,758 

0,777 

0,638 

0,657 

0,527 

0,627 

0,598 
0,530 

Sumber : Data Olahan (2022) 

 

a. Uji validitas 

 
1) Analisis data diketahui bahwa kepuasan nasabah terdapat 10 buah 

pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan nilai table 

variabel kualitas audit diatas 0,30 dengan signifikan table <0,05. 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semua item variabel 
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indepeden (kepuasan nasabah) berkoredasi positif atau memenuhi 

syarat valid. 

2) Analisis data diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan terdapat 10 

indikator pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan nilai 

table variabel keuangan diatas 0,30 dengan signifikan table <0,05. 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semua item variabel 

depeden (kualitas pelayanan) berkoredasi positif atau memenuhi 

syarat valid. 

b. Uji reliabilitas 
 

1) Analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai 

koefisien reliabilitas kepuasan nasaba 0,780. Berdasarkan nilai 

koefisien reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan nasaba 

sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2) Analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai 

koefisien reliabilitas kualitas pelayanan 0,825. Berdasarkan nilai 

koefisien reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas 

pelayanan sudah layak untuk digunakan sebagai penelitia. 

3. Analisis Data Deskriptif Penelitian 
 

Penelitian ini akan berlangsung sekitar selama 2 bulan yaitu pada Juli 

sampai Agustus 2022. Sampel dalam penelitiaan ini ditetapkan cara 

purposive, dimana responden yang menjadi sasaran adalah pelanggan 

Bank BRI Cabang Sinjai yang beralamatkan di Jalan Persatuan Raya 

No.97, Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi 

Selatan. Berikut ini hasil uji deskripsi data penelitian sebagai berikut 
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Tabel 4. 9 Deskriptif Penelitian 

 
Kualitas Pelayanan Kepuasan Nasaba 

N Valid 35 35 

 Missing 0 0 

Mean  47.3714 46.1143 

Median  48.0000 45.0000 

Mode  50.00 50.00 

Std. Deviation 2.45052 3.05606 

Variance  6.005 9.339 

Minimum  41.00 40.00 

Maximum 50.00 50.00 

Sumber Data Olahan Data 2022 

a. Deskripsi Data Kepuasan Nasabah (X) 
 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji data diketahui bahwa data kepuasan 

nasabah (X) diperoleh nilai tertinggi sebesar 50.00, nilai terendah 

sebesar 41.00, rata-rata sebesar 47.3714, median sebesar 48.0000, 

modus sebesar 50.00 standar deviasi sebesar 2.45052 serta varian 

sebesar 6.005. 

b. Deskripsi Data Kualitas Pelayanan (Y) 

 
Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji data diketahui bahwa data kualitas 

pelayanan (Y) diperoleh nilai tertinggi sebesar 50.00, nilai terendah 

sebesar 40.00, rata-rata sebesar 46.1143, median sebesar 45.0000, 

modus sebesar 50.00, standar deviasi sebesar 3.05606serta varian 

sebesar 9.33. 

4. Hasil Regresi Linier Sederhana 
 

Uji regresi linier sederhana diperlukan untuk mendeteksi. Tujuan 

analisis asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian 

adalah valid. Uji asumsi klasik dalam penelitian terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolineritas. 
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a. Uji Autokorelasi 
 

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan 

untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model 

prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi 

autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance 

tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara 

autokorelasi. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Adapun 

uji autokorelasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 10 Uji AutokorelasiModel Summaryb 

 
Model 

 
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 .666a .443 .426 2.31466 2.505 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN 

b. Dependent Variable: KEPUASAN NASABAH 

 
Berdasarkan tabel 4.10 diatas terlihat bahwa angka durbin 

watson sebesar 2.505 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa 

nilai durbin watson sebesar 2.505 berada di 1< DW < 3 maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi korelasi diantara kesalahan 

pengganggu. 
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b. Hasil Uji Normalitas 
 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau 

variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah 

tidak. 

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. 

Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. 

Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang 

banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), maka sudah dapat diasumsikan 

berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar 

 
 

Sumber data: Hasil Data Olahan (2022)  

Gambar 4  1 Uji Normalitas 

 
Dilihat dari probability plot di atas, dapat dilihat dengan hati-hati 

bahwa data variabel menyebar di sekitar garis miring atau mengikuti dan 

bergerak menuju garis diagonal sehingga cenderung beralasan bahwa 

model penelitian berdistribusi secara normal. 
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Uji normalitas juga dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Untuk menguji berdistribusi secara normal, atau tidak maka dapat 

dilakukan teknik uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji Kolmogorov- 

Smirnov yang ditampilkan pada tabel 4.11 di bawah ini: 

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas (K-S Test)  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardi 
zed Residual 

N  35 

Normal Parametersa Mean .0000000 

 Std. Deviation 2.28036908 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .172 

Positive .163 

 Negative -.172 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.020 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .249 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber data : Hasil Data Olahan (2022) 

 
 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan Nilai K-S sebesar 1.020 (sig 

0,249) untuk semua variabel tersebut diatas 0,05 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel Kepuasan Nasabah (X), dan Kualitas 

Pelayanan (Y) dinyatakan bahwa data dari masing-masing variabel 

penelitian tersebut secara statistik telah terdistribusi secara normal dan 

layak digunakan sebagai data penelitian. 
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c. Hasil Uji Heterokedastisitas 
 

Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat melalui grafik 

scatterplot deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik dimana sumbu X dan Y menyebar di atas dan bawah angka 0 

pada sumbu Y. Seperti terlihat pada gambar 4.3 dibawah ini: 

 
 

 
Sumber : Hasil Data Olahan (2022)  

Gambar 4  2 Diagram Scatterplot Heterokedastisitas 

 

Berdasarkan Gambar 4.3, jelas tidak ada pola tertentu karena titik 

menyebar secara tidak terduga di atas dan di bawah sumbu 0 pada 

sumbu Y. Maka dapat dianggap bahwa tidak ada efek samping dari 

heteroskedasticities, dan itu menyiratkan bahwa model regrsi ini layak 

untuk digunakan sebagai data penelitian. 
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d. Uji Multikolinearitas 
 

Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya 

korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam 

sebuah model regresi berganda. Model regresi yang dimaksud dalam 

hal ini antara lain: regresi linear, regresi logistik, regresi data panel dan 

cox regression. Dalam situasi terjadi multikolinearitas dalam sebuah 

model regresi berganda, maka nilai koefisien beta dari sebuah variabel 

bebas atau variabel predictor dapat berubah secara dramatis apabila 

ada penambahan atau pengurangan variabel bebas di dalam model. 

Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 

 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

 
B 

Std. 
Error 

 
Tolerance 

 
Vif 

1 (Constant) 6.784 7.684  

 
1.000 

 

 
1.000 

 Kualitas Pelayanan  

.830 

 

.162 

A. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah 

Sumber : Hasil Data Olahan (2022) 
 

Berdasarkan hasil uji pada tabel dapat menunjukan nilai VIF dan 

Tolerance. Kedua ini adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para 

peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel 

bebas. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai Tolerance lebih dari 

0,01 maka dapat disimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

https://www.statistikian.com/2012/08/analisis-regresi-korelasi.html
https://www.statistikian.com/2015/02/regresi-logistik.html
https://www.statistikian.com/2014/11/regresi-data-panel.html
https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
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e. Hasil Uji Hipotesis 
 

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dilakukan 

dengan menggunakan metode enter dimana semua variabel dimasukan 

untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel 

dependen. 

Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Hipotesis Coefficientsa 

 

 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

 
 

T 

 
 

Sig. 

 
 

KET 

B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 6.784 7.684 .883 .384  
 

Significan 

 
 

Terbukti 
 Kualitas 

Pelayanan 
.830 .162 5.125 .000 

R Square .443  

T-tabel 2,014 

F-Hitung 26.269 

F-Tabel 3,140 

A. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah 

Sumber Data: Hasil Olahan 2022 

 

Dari hasil analisis data di atas, maka hasil persamaan regresi 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data lnferensiaI 
 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan regrei linear berganda. Berdasarkan hasil analisis 

dari pemeriksaan diperoleh sebagai berikut: 

Y = 6.784 + 0,830X 
 

Berdasarkan hasil lnferensiaI uji regresi linear berganda sebagai 

berikut: 
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a. Konstanta (a) 

 
Hal ini dimaksudkan bahwa jika variabel Kepuasan Nasabah (X), 

tidakberubah, maka nilai Kualitas Pelayanan (Y) adalah 6.784. 

b. Data Variabel Kepuasan Nasabah (X) 
 

Nilai koefisien leverage untuk variabel X adalah 0,830. Ini berarti 

bahwa untuk setiap kenaikan 1, maka variabel terikat juga meningkat 

sebesar 0,830. 

2. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

 
Berikut hasil uji regresi (uji t) dicantumkan dalam tabel 4.13 yang 

telah diperiksa dalam berbagai uji analisis regresi berganda. 

Data Variabel Kepuasan Nasabah (X1) menunjukkan Koefisien 

Beta sebesar 0,830 dan diketahui bahwa Nilai t-hitung 5.125 < t-tabel 

2,014 dengan tingkat significant 0,000, dengan asumsi bahwa tingkat 

significanya adalah 0,000 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Kepuasan Nasabah (X) mempengaruhi Kualitas Pelayanan (Y) sehingga 

hipotesis H diterima. 

3. Uji F 

 
Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi () sebesar 5% atau 

0,05. Dalam menentukan F-hitung diperoleh 26.269 melalui output SPSS, 

dengan mencari signifikansi F-tabel = 5% atau 0,05 yaitu n-k = 63 dan 

nilai Ftabel 3,14. Seperti dapat dilihat dari kesimpulan pada Tabel 4.13, 

nilai F hitung adalah 26.269 (26.269 > 3.14). Maka Ha diterima yang 

artinya kompensasi dan insentif secara bersama-sama mempengaruhi 

Kualitas Pelayanan. 
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4. Koefisien Determinasi 

 
Model Linier berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi buat 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

menggunakan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R2). Bila 

(R2) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin 

bertenaga model tersebut membuktikan korelasi antar variabel bebas 

menggunakan variabel terikat. Sebaiknya Bila (R2) makin mendekati 0 (noI) 

maka semakin Lemah 

Jika (R2) yang diperolehi mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan 

semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan antar variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

Tabel 4. 14 Hasil Koefisien Determinasi 
Model Summaryb

 

 
 
Model 

 
 

R 

 
 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 
 

Durbin-Watson 

1 .666a .443 .426 2.31466 2.505 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN 

b. Dependent Variable: KEPUASAN NASABAH 

Sumber data: Hasil Olahan 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, terlihat bahwa nilai koefisien Adjusted 

R Square (R2) adalah 0,426. Arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh 

yang diberikan oleh kombinasi variabel Kepuasan Nasabah (X), terhadap 

Kualitas Pelayanan (Y) adalah 44,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor yang berbeda sebesar 55,4% yang tidak di angkat dalam penelitian. 
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C. Pembahasan 
 

Temuan utama dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel 

Kepuasan Nasabah (X) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan 

(Y). Hal ini menunjukkan bahwa Kepuasan Nasabah pada dasarnya memiliki 

peranan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan sebesar 44,6%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor yang berbeda sebesar 55,4% yang tidak di 

angkat dalam penelitian. Ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas 

pelayanan dan kepuasan nasabah pada Bank BRI Cabang Sinja. Kepuasan 

nasaba berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan karyawan pada 

Bank BRI Cabang Sinjai. Dengan menunjukkan hasil dari Uji realibilitas yang 

menyatakan “Ada korelasi yang secara signifikan antara Kualitas layanan dan 

kepuasaan nasabah pada Bank BRI Cabang Sinjai. 

Penelitian ini menyatakan bahwa variabel Kepuasan Nasabah (X) 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan (Y). Hal ini menunjukkan 

Bank BRI Cabang Sinjai memiliki tugas memberikan jasa keuangan melalui 

penitipan uang (simpanan), peminjaman uang (kredit) serta jasa-jasa keuangan 

lainnya. Oleh karena itu, bank harus dapat menjaga kepercayaan dari 

nasabahnya. Kepercayaan sangat penting, karena tanpa kepercayaan 

masyarakat, mustahil bank dapat hidup dan berkembang. 

Hasil ini sesuai dengan konsekuensi penelitian sebelumnya oleh Eka 

Setia Rini (2021) yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Kepuasan 

Nasabah Pada Bank BRI Cabang Kabupaten Bulukumba yang 

mengemukakan bahwa Bahwa Pengaruh Kualitas Pelayanan Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Kepuasan Nasabah PadaBank BRI Cabang Kabupaten 

Bulukumba. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tingkat 

kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan pada BRI cabang Sinjai Dari 

uraian hasil peneltian diatas dapat disimpulkan beberapa hasil dari penelitian 

pada Bank BRI Cabang Sinjai sebagai berikut: Kualitas pelayanan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan Bank BRI Cabang Sinjai sebesar 

44,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang berbeda sebesar 

55,4% yang tidak di angkat dalam penelitian. 

B. Saran 
 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Bank BRI Cabang Sinjai, diharapkan lebih memperhatikan kualitas 

pelayanan kerja para karyawan , sehingga akan memberikan dampak yang 

baik dan positif dalam peningkatan serta kepuasan nasabah. 

2. Bagi Karyawan Bank BRI Sinjai diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengoptimalkan segala bentuk pelayanan demi tercapai visi-misi dan tujuan 

dari Bank BRI Cabang Sinjai 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan penelitian 

dengan menambah variabel-variabel penelitian yang yang dapat 

meningkatkan kinerja kualitas pelayanan. 
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Lampiran 1 
 

KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah pada 

Bank BRI Cabang Sinjai 

 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh 

 
Bersamaan dengan ini, saya mohon izin kepada Bapak/Ibu/Saudara/ 

untuk membantu berpartisipasi dalam penelitian yang saya kerjakan. 

Berdasarkan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan untuk meluangkan 

waktu untuk mengisi kuesioner ini, semua informasi yang di terima hanya akan 

digunakan untuk keperluan akademis semata. 

 

Dengan demikian, saya berharap pengisian kuesioner dijawab dengan 

sejujur-jujurnya seperti hyang Bapak/Ibu/Saudara/I Alami dan rasakan tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun. 

 

Atas partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi 

kuesioner ini saya ucapkan terima kasih. 

 
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatu 

 
IDENTITAS RESPONDEN 

 
Nama Responden : 

 

Jenis Kelamin : Laki-Laki Wanita 
 

Usia anda saat ini : 21-25 

 
26-30 

 
36-40 

 
Di atas 45 Tahun 

Lama Kerja ........................................... Bulan/Tahun 

Tingkat Pendidikan : …………  
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PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 

1. Pilih jawaban dan beri tanda (√) pada salah satu jawaban yang paling 

sesuai menurut anda. Penilaian dilakukan berdasarkan skala sebagai 

berikut : 

5 = Sangat Setuju (SS) 

4 = Setuju (S) 

3 = Kurang Setuju (KS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 
2. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 

3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya. 

4. Setelah melakukan pengisian mohon Bapak/Ibu/Saudara/i 

Mengembalikan kepada yang menyerahkan kuesioner. 

 

 

 
Hari/Tanggal, 25 September,2022 

Hormat Saya 

 

 
Ahmad Irwanto 

 

KUESIONER YANG HARUS DIISI OLEH PARA RESPONDEN (√) 

Sangat setuju : SS 

Setuju : S 

Kurang setuju : KS 

Tidak setuju : TS 

Sangat tidak setuju : STS 
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Kualitas Pelayanan (X) 

Pernyataan SS S KS TS ST 

S 

Tangible (Bukti fisik) 

Kerbersihan dan kenyamanan ruangan      

Penampilan dari pegawai Bank BRI rapi      

Empaty (Perhatian) 

Kepedulian petugas terhadap masalah 

nasabah 

     

Pegawai Bank melayani nasabah dengan 
ramah/senyuman 

     

Rsponsiviness (Cepat Tanggap) 

Pelayanan kepada nasabah terhadap 
permasalahan yang ada 

     

Kecepatan petugas administrasi kepada 
nasabah 

     

Reliability (Keandalan) 

Kesiapan petugas dalam melayani nasabah      

Petugas dapat memberikan layanan sesuai 
dengan kebutuhan nasabah 

     

Assurance (Jaminan) 

Petugas sangat memahami apa saja 
kebutuhan yang diiginkan nasabah 

     

Pelayanan sangat baik      



62  
 
   

  

 

 

 

 
 
 

 

Kepuasan Nasabah (Y) 

Pernyataan SS S KS TS STS 

Kepuasan Nasabah Keseluruhan 

Merasa puas dengan pelayanan pegawai 

dibank bri 

     

Saya puas terhadap kinerja sistem dan 
jaringan BRI Cabang Sinjai 

     

Dimensi kepuasan nasabah 

Saya merasa aman dalam melakukan 
transaksi dibank BRI 

     

Saya merasa puas terhadap pelayanan 
customer service dan teller selalu siap 

menghadapi keluhan nasabah 

     

Konfirmasi harapan 

Saya merasa puas denga kualitas kerja 
pegawai dibank BRI 

     

Saya percaya bahwa Bank BRI cabang 
Sinjai merupakan bank yang handal 

     

Ketidakpuasan nasabah 

Saya percaya bahwa bank BRI merupakan 

bank yang handal 

     

Saya merasa bank BRI perlu untuk lebih 
meningkatkan pelayanan 

     

Bersedia Untuk Merekomendasikan 

Saya tidak keberatan untuk memberi saran 

kepada orang lain untuk menjadi nasabah 
bank BRI 

     

Saya akan terus menjadi nasabah dan 
menggunakan layanan perbankan 

     

 
Demikianlah akhir dari kuesioner ini, saya mengucapkan banyak 

terima kasih atas waktu dan partisipasinya. 

 

Hormat Saya 

 
 
 

Ahmad Irwanto 
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Lampiran : 2 

 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

 
Descriptive Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

KEPUASAN NASABAH 46.1143 3.05606 35 

KUALITAS PELAYANAN 47.3714 2.45052 35 

 

UJI AUTOKORELASI 
 

   Model Summary b  

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 
Durbin-Watson 

1 .666a .443 .426 2.31466 2.505 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN 

b. Dependent Variable: KEPUASAN NASABAH 

 

UJI MULTIKOLONIERITAS 
Coefficients

a
 

 

 
 

 
 

Model 

 
Unstandardized 

Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

 
 

Collinearity Statistics 

 

B 
 

Std. Error 
 

Beta 
 

Tolerance 
 

VIF 

1 (Constant) 6.784 7.684  

 
.666 

 

 
1.000 

 

 
1.000 

 KUALITAS 
PELAYANAN 

.830 .162 

a. Dependent Variable: KEPUASAN NASABAH 

 

HASIL UJI HIPOTESIS 

 

 

 
 
 

Model 

 
Unstandardized 

Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

 

 
 
 

t 

 

 
 
 

Sig. 

 
B 

 
Std. Error 

 
Beta 

1 (Constant) 
6.784 7.684 

 

 

.666 

.883 .384 

 KUALITAS 
PELAYANAN 

.830 .162 5.125 .000 

a. Dependent Variable: KEPUASAN NASABAH 
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UJI DETERMNINASI 

 

Model Summaryb
 

 

 
Model 

 

 
R 

 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

 
Durbin-Watson 

1 .666a .443 .426 2.31466 2.505 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN 

b. Dependent Variable: KEPUASAN NASABAH 

 
 

HASIL UJI NORMALITAS 
 
 

 

 

 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

 
 
 



  

 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

ANALISIS DATA DESKRIPTIF 
 

Statistics 

 KUALITAS 
PELAYANAN 

KEPUASAN 
NASABA 

N Valid 35 35 

 Missing 0 0 

Mean 47.3714 46.1143 

Median 48.0000 45.0000 

Mode 50.00 50.00 

Std. Deviation 2.45052 3.05606 

Variance 6.005 9.339 

Minimum 41.00 40.00 

Maximum 50.00 50.00 

 
 

 

KUALITAS PELAYANAN 

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 41 1 2.9 2.9 2.9 

 42 1 2.9 2.9 5.7 

 43 1 2.9 2.9 8.6 

 44 2 5.7 5.7 14.3 

 45 2 5.7 5.7 20.0 

 46 2 5.7 5.7 25.7 

 47 8 22.9 22.9 48.6 

 48 6 17.1 17.1 65.7 

 49 2 5.7 5.7 71.4 

 50 10 28.6 28.6 100.0 

 Total 35 100.0 100.0 
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KEPUASAN NASABA 

  
Frequency 

 
Percent 

 
Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 40 1 2.9 2.9 2.9 

 42 2 5.7 5.7 8.6 

 43 4 11.4 11.4 20.0 

 44 7 20.0 20.0 40.0 

 45 5 14.3 14.3 54.3 

 46 2 5.7 5.7 60.0 

 48 3 8.6 8.6 68.6 

 49 1 2.9 2.9 71.4 

 50 10 28.6 28.6 100.0 

 Total 35 100.0 100.0  

 

UJI F 

 
ANOVAb 

 
Model 

Sum of 

Squares 

 
Df 

Mean 

Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regressio 

n 
140.740 1 140.740 26.269 .000a 

 Residual 176.803 33 5.358 

 Total 317.543 34  

a.  Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN 

b.  Dependent Variable: 

KEPUASAN NASABAH 
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35 

 
 
 

 
 

UJI VALIDASI KUALITAS PELAYANAN (X)   

 
Correlations 

  
X1 

 
X2 

 
X3 

 
X4 

 
X5 

 
X6 

 
X7 

 
X8 

 
X9 

 
X10 

KUALITAS 
PELAYANAN 

X1 Pearson Correlation 1 .679** .398* .127 -.039 .113 .047 .172 .211 .330 .571** 

 Sig. (2-tailed)  
.000 .018 .467 .823 .518 .789 .323 .224 .053 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X2 Pearson Correlation .679** 1 .354* .160 -.088 .066 .141 .144 .141 .052 .516** 

 Sig. (2-tailed) .000 
 

.037 .359 .617 .708 .418 .408 .418 .767 .002 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X3 Pearson Correlation .398* .354* 1 .075 -.062 .093 .000 .175 .167 .257 .464** 
 Sig. (2-tailed) 

.018 .037 
 

.667 .724 
.596 1.000 

.315 .339 .137 .005 
    

35 
 N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X4 Pearson Correlation .127 .160 .075 1 .019 .019 -.101 .123 .251 -.050 .308 

 Sig. (2-tailed) .467 .359 .667 
 

.915 .915 .566 .481 .145 .777 .072 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X5 Pearson Correlation -.039 -.088 -.062 .019 1 .799** .681** .531** .464** .551** .572** 

 Sig. (2-tailed) .823 .617 .724 .915 
 

.000 .000 .001 .005 .001 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X6 Pearson Correlation .113 .066 .093 .019 .799** 1 .681** .720** .681** .551** .729** 

 Sig. (2-tailed) .518 .708 .596 .915 .000 
 

.000 .000 .000 .001 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X7 Pearson Correlation .047 .141 .000 -.101 .681** .681** 1 .816** .533** .367* .637** 

 Sig. (2-tailed) .789 .418 1.000 .566 .000 .000 
 

.000 .001 .030 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X8 Pearson Correlation .172 .144 .175 .123 .531** .720** .816** 1 .816** .494** .787** 

 Sig. (2-tailed) .323 .408 .315 .481 .001 .000 .000 
 

.000 .003 .000 

 N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X9 Pearson Correlation .211 .141 .167 .251 .464** .681** .533** .816** 1 .623** .773** 

 Sig. (2-tailed) .224 .418 .339 .145 .005 .000 .001 .000 
 

.000 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

X10 Pearson Correlation .330 .052 .257 -.050 .551** .551** .367* .494** .623** 1 .650** 

 Sig. (2-tailed) .053 .767 .137 .777 .001 .001 .030 .003 .000 
 

.000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

KUALITA 
S 

PELAYAN 
AN 

Pearson Correlation .571** .516** .464** .308 .572** .729** .637** .787** .773** .650** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .005 .072 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

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

 

*. Correlation is signif icant at the 0.05 
level (2-tailed). 
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UJI VALIDASI KEPUASAN NASABA (Y)   

 
Correlations 

  
Y1 

 
Y2 

 
Y3 

 
Y4 

 
Y5 

 
Y6 

 
Y7 

 
Y8 

 
Y9 

 
Y10 

KEPUASAN 
NASABA 

Y1 Pearson Correlation 1 .283 .379* .379* -.046 .089 -.012 .126 .224 .082 .391* 

 Sig. (2-tailed)  
.099 .025 .025 .791 .612 .946 .471 .195 .639 .020 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y2 Pearson Correlation .283 1 .712** .596** .649** .529** .104 .226 .171 .083 .704** 

 Sig. (2-tailed) .099 
 

.000 .000 .000 .001 .551 .192 .327 .637 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y3 Pearson Correlation .379* .712** 1 .770** .482** .363* .062 .183 .482** .256 .758** 

 Sig. (2-tailed) .025 .000 
 

.000 .003 .032 .723 .293 .003 .138 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y4 Pearson Correlation .379* .596** .770** 1 .363* .363* .183 .425* .482** .256 .777** 

 Sig. (2-tailed) .025 .000 .000 
 

.032 .032 .293 .011 .003 .138 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y5 Pearson Correlation -.046 .649** .482** .363* 1 .755** .317 .192 .143 .081 .638** 

 Sig. (2-tailed) .791 .000 .003 .032 
 

.000 .064 .269 .411 .643 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y6 Pearson Correlation .089 .529** .363* .363* .755** 1 .441** .441** .021 .081 .657** 

 Sig. (2-tailed) .612 .001 .032 .032 .000 
 

.008 .008 .905 .643 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y7 Pearson Correlation -.012 .104 .062 .183 .317 .441** 1 .620** .192 .382* .527** 

 Sig. (2-tailed) .946 .551 .723 .293 .064 .008 
 

.000 .269 .024 .001 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y8 Pearson Correlation .126 .226 .183 .425* .192 .441** .620** 1 .317 .382* .627** 

 Sig. (2-tailed) .471 .192 .293 .011 .269 .008 .000 
 

.064 .024 .000 

 N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y9 Pearson Correlation .224 .171 .482** .482** .143 .021 .192 .317 1 .673** .598** 

 Sig. (2-tailed) .195 .327 .003 .003 .411 .905 .269 .064 
 

.000 .000 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Y10 Pearson Correlation .082 .083 .256 .256 .081 .081 .382* .382* .673** 1 .530** 

 Sig. (2-tailed) .639 .637 .138 .138 .643 .643 .024 .024 .000 
 

.001 

 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

KEPUA 
SAN 

NASAB 
A 

Pearson Correlation .391* .704** .758** .777** .638** .657** .527** .627** .598** .530** 1 

Sig. (2-tailed) .020 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 
 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

*. Correlation is signif icant at the 0.05 level (2- 

tailed). 

**. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2- 
tailed). 
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UJI REBIALITAS KUALITAS PELAYANAN (X)   

 

 
Case Processing Summary 

 
N % 

Cases Valid 35 100.0 

 
Excludeda 0 .0 

 
Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

.780 10 

 

 

 
UJI REBIALITAS KEPUASAN NASABA (Y) 

 

 

Case Processing Summary 

 
N % 

Cases Valid 35 100.0 

 
Excludeda 0 .0 

 
Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

.825 10 
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Lampiran : 3 

 
Peneliti Melakukan Foto Bersama Dengan Seluruh 

Karyawan Bank BRI Cabang Sinjai 

 
 
 

 



  
 
   

  

 

 

 
 

 
 
 

Lampiran : 3 

 
Peneliti Melakukan Pembagian Kusioner K 

epada Seluruh Karyawan Bank BRI Cabang Sinjai 
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