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ABSTRACT 

 

     Current competition in the banking world has increased. Meanwhile, changes that is 

occuring in society where the extraordinary development and information technology 

improved rapidly. This relation is to encourage public demand for higher service caused 

by customers who have more choices and are very difficult to satisfy them. Because of 

demand is high enough banking are required to improve customer service. Furthermore 

service quality is the most important factor in creating customer satisfaction. The 

dimension of the service quality are tangible, reliability, responsiveness, assurance and 

empathy. 

     This study is a descriptive research. The data collection will be done through a 

questionnaire technique and data from the company, then the data will processed by 

statistical methods using SPSS 17.0 for Macintosh. Respondents in this research is 

saving customer of Mandiri Bank Jakarta Kota branch who have made transactions in 

the branch office in the last three months. Non probability sampling technique used in 

this research was judgemental sampling. This research used validity test, reliability test 

and hypothesis test (t test). 

     The results of this research shows that in terms of overall and individual dimensions 

of service quality that is tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy is 

evident that customers are satisfied with the service provided by Mandiri Bank Jakarta 

Kota branch. 

 

Keywords: customer satisfaction, service quality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era sekarang ini yang ditandai oleh revolusi teknologi komunikasi dan informasi 

mengakibatkan terjadinya perubahan (change) yang luar biasa. Adanya kemudahan yang 

diperoleh dari komunikasi dan informasi, memunculkan kompetisi yang sangat ketat. 

Hal ini berakibat kepada pelanggan (customer) yang semakin memiliki banyak pilihan 

sehingga sangat sulit untuk dipuaskan, karena telah terjadi pergeseran yang dimana 

semula hanya sebagai pemenuh kebutuhan meningkat menjadi harapan (expectation) 

untuk memenuhi kepuasan. Bagi perusahaan, hal ini menjadikan kunci ke arah 

profitabilitas bukan lagi mengenai volume penjualan melainkan kepuasan jangka 

panjang bagi pelanggan. 

Hubungan antara kualitas dan kepuasan pelanggan sangat berkaitan erat. Kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan 

perusahaan. Ikatan seperti ini dalam jangka panjang memungkinkan satu perusahaan 

untuk dapat memahami pelanggan dengan seksama mengenai harapan serta kebutuhan 

mereka. Demikian perusahaan tersebut dapat meningkatkan tingkat kepuasan 

pelanggannya dimana perusahaan berusaha untuk memaksimalkan pengalaman 

pelanggan yang menyenangkan dan meminimalisir atau bahkan meniadakan pengalaman 

pelanggan yang kurang menyenangkan. 

Untuk kemajuan perusahaan, pihak perbankan perlu mencermati permintaan 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan. Salah satu faktor yang 
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perlu mendapatkan perhatian, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat (Swastha, 2005) bahwa konsumen dapat memutuskan suatu 

produk atau jasa, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi 

melalui media periklanan. Bank senantiasa harus mengadakan kajian ulang atas produk-

produk yang dihasilkannya (redesign product), khususnya terhadap produk-produk yang 

sudah mulai kurang laku mungkin karena unsur pelayanannya sudah mulai berkurang.  

Perusahaan yang gagal dalam memuaskan pelanggan mungkin akan menghadapi 

masalah yang kompleks. Pelanggan yang tidak puas umumnya akan menyampaikan 

pengalaman buruknya kepada orang lain sehingga bisa dibayangkan betapa besarnya 

kerugian yang terjadi hanya dari kegagalan dalam memuaskan pelanggan. Oleh karena 

itu, setiap perusahaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikan dan 

mengimplementasikan, serta mengendalikan sistem kualitas dengan sedemikian rupa, 

sehingga pelayanan dalam memuaskan para pelanggannya dapat berjalan dengan baik.  

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat 

pelayanan  yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang diharapkan 

(expected service) (Peter&Olson, 2000). Kepuasan pelanggan dalam bidang jasa 

merupakan elemen penting dan menentukan dalam menumbuh kembangkan perusahaan 

agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan. Demikian pula dengan bisnis perbankan, 

sebagai bisnis yang berdasarkan pada azas kepercayaan, masalah kualitas pelayanan 

(service quality) menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan bisnis ini. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “ANALISIS TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP 

KUALITAS PELAYANAN SUATU STUDI PADA BANK MANDIRI CABANG 

JAKARTA KOTA” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, terdapat 2 (dua) masalah pokok 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dilihat dari 

seluruh dimensi kualitas pelayanan? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah Bank Mandiri dilihat dari tiap-tiap dimensi 

kualitas pelayanan? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan dan asumsi yang dipergunakan adalah sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini adalah para nasabah tabungan Bank Mandiri cabang 

Jakarta Kota yang telah melakukan transaksi di Kantor Cabang dalam tiga (3) bulan 

terakhir. Alasan dipilihnya nasabah tabungan karena tabungan adalah dasar transaksi 

dari transaksi lain di Bank Mandiri cabang Jakarta Kota. 

2. Kualitas pelayanan difokuskan pada dimensi: tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, empathy (Parasuraman,Zeithaml, dan Berry, 1990). 

3. Penelitian ini dilakukan pada Bank Mandiri dikarenakan Bank Mandiri adalah salah 

satu bank terbesar dan terkuat yang ada di Indonesia dengan kualitas pelayanan yang 

terbaik (Data Statistik BI, 2010). 
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1.4. Tujuan Penelitian 

     Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

kondisi variabel-variabel pelayanan jasa perbankan yang dijadikan pertimbangan utama 

bagi para  nasabah dalam memilih bank. Sedangkan tujuan khusus dari diadakannya 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan nasabah Bank Mandiri Cabang 

Jakarta Kota dilihat dari seluruh dimensi kualitas pelayanan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan nasabah Bank Mandiri Cabang 

Jakarta Kota dilihat dari tiap-tiap dimensi kualitas pelayanan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

     Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu : 

1. Bagi Peneliti 

     Penelitian ini merupakan suatu tambahan pengetahuan dari dunia praktisi yang 

sangat berharga untuk  disinkronisasikan dengan pengetahuan teoritis  yang 

diperoleh di bangku kuliah. 

2. Bagi Manajemen Bank Mandiri 

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan masukan dan pertimbangan 

bagi peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Manfaat lainnya adalah dapat memberikan gambaran bagi perusahaan dalam 

membuat rencana dan strategi yang lebih baik dan terarah dalam mengelola dan 

mengembangkan bank dimasa yang akan datang secara profesionalisme, efektif dan 

efisien. 
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3. Bagi Akademisi 

Meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan di Perguruan Tinggi  khususnya 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School,  sebagai acuan bagi 

penelitian berikutnya di dalam mengembangkan penelitian yang sejenis. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi, adalah sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori-teori yang digunakan dan yang dapat mendukung untuk 

menyelesaikan penelitian dan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang pemilihan objek penelitian, metode yang akan digunakan dalam 

melaksanakan penelitian, proses pengumpulan data, teknik pengumpulan dan 

pengukuran data serta metode analisis data sampai pada pengolahan data untuk 

menghasilkan kesimpulan.  
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BAB IV : ANALISIS MASALAH 

Membahas hasil pengolahan data yang sudah diperoleh pada bab  sebelumnya dan 

dilakukan penganalisaan lebih lanjut. 

BAB V  :  KESIMPULAN dan SARAN 

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan 

dan analisis yang selanjutnya dikemukakan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian 

yang dapat dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka mengadakan 

perbaikan/ penyempurnaan kinerjanya dimasa-masa yang akan datang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pusaka 

2.1.1 Perilaku Konsumen 

     Menurut Peter dan Olson (1993) perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara 

pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita dimana manusia melakukan 

aspek pertukaran dalam hidup mereka. Dari pengertian ini, dapat diperoleh ide bahwa 

perilaku konsumen bersifat dinamis dimana seorang konsumen, kelompok konsumen, 

serta masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu.  

     Ide yang berikutnya yaitu perilaku konsumen melibatkan interaksi dimana untuk 

memahami konsumen kita harus memahami mengenai; apa yang mereka pikirkan 

(kognisi), apa yang mereka rasakan (pengaruh), serta dimana lokasi berada (kejadian di 

sekitar) yang mempengaruhi mereka. Serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan dilakukan konsumen. Ide yang terakhir adalah bahwa perilaku 

konsumen melibatkan pertukaran. 

     Sedangkan menurut Solomon (2004) perilaku konsumen adalah  studi tentang 

proses ketika individu dari suatu kelompok terpilih, pembelian, penggunaan 

pembuangan suatu produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan. 

 

2.1.2 Kepuasan Pelanggan 

     Menurut Supranto (2001) kepuasan pelanggan merupakan label yang digunakan 

oleh pelanggan untuk meringkas suatu himpunan aksi atau tindakan yang terlihat, dan 

yang terkait dengan produk atau jasa. Contohnya bila seorang pelanggan tersenyum 
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saat melihat produk atau jasa yang sedang dipromosikan maka seseorang itu telah 

merasakan kepuasan pada produk atau jasa yang dilihat. 

     Senada dengan yang disampaikan oleh Kotler (2004) yang menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan yaitu tingkatan dimana anggapan kinerja (perceived performance) 

produk sesuai dengan harapan seorang pelanggan. Bila kinerja produk jauh lebih 

rendah dibandingkan harapan pelanggan, maka pembelinya tidak puas. Sebaliknya bila 

kinerja sesuai dengan harapan atau melebihi harapan, maka pembelinya akan merasa 

puas atau merasa amat gembira. 

     Mempertegas pendapat tersebut, Purnomo (2003) mengartikan kepuasan pelanggan 

sebagai perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang diharapkan. Maksudnya 

adalah kepuasan pelanggan tercipta jika pelanggan merasakan output atau hasil 

pekerjaan sesuai dengan harapan, atau bahkan melebihi harapan pelanggan. 

     Menurut Peter dan Olson (1993), kepuasan pelanggan terjadi bila seorang konsumen 

merasa puas dengan suatu produk, jasa atau merek, maka mereka cenderung akan 

membeli kembali dan mempromosikan kepada orang lain mengenai kepuasan mereka. 

Sebaliknya, apabila mereka merasa tidak puas mereka akan mengganti dengan merek 

produk lain dan akan memprotes kepada perusahaan, pedagang eceran, dan lainnya 

yang menjual produk tidak memuaskan tersebut. Dengan kata lain, kepuasan konsumen 

ialah mengenai sejauh mana kinerja suatu produk dapat melebihi harapan 

konsumennya. 

     Definisi kepuasan pelanggan juga dipaparkan oleh Tse dan Wilson (1988) dalam 

Nasution (2004) bahwa kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidak sesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. 

Artinya bahwa pelanggan akan merasa puas apabila hasilnya sesuai dengan yang 
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diharapkan dan sebaliknya akan merasa tidak puas apabila hasilnya tidak sesuai dengan 

harapan. Sebagai contoh bila seorang pelanggan merasa puas dengan kinerja sebuah 

bank maka pelanggan tersebut akan terus menabung di bank tersebut. Sebaliknya bila 

mereka merasa tidak puas, maka mereka akan menutup rekening di bank tersebut dan 

pindah ke bank yang lain. 

    Sesuai dengan pendapat Kuswadi (2004) kepuasan pelanggan yaitu perbedaan antara 

harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap apa yang diberikan oleh 

perusahaan. Sedangkan menurut Amir (2005) kepuasan pelanggan adalah sejauh mana 

manfaat sebuah produk dapat dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan 

pelanggan.  

     Secara sederhana kepuasan pelanggan adalah sebuah produk atau jasa yang dapat 

memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, sehingga pelanggan akan merasa puas 

(Gerson, 2002) contohnya seorang pelanggan akan selalu membeli di toko A karena 

memenuhi semua kebutuhan atau harapannya. 

     Dari berbagai pendapat yang dilontarkan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

definisi kepuasan konsumen ialah mengenai sejauh mana kinerja suatu produk dapat 

melebihi harapan konsumennya (Peter dan Olson, 1993). 

 

2.1.3   Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

     Phillip Kotler (2002) mendeskripsikan beberapa metode yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau 

konsumen. Metode pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Complaint and Suggestion System  

     Perusahaan yang berorientasikan pada konsumen selalu mempermudah 

konsumen untuk memberikan saran atau kritik. Sistem ini sangat mempermudah 
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perusahaan dalam memecahkan masalah, juga memberikan ide kepada 

perusahaan untuk melakukan perbaikan.  

2. Customer Satisfaction Survey 

     Apabila perusahaan hanya melaksanakan Complaint and Suggestion Survey 

saja, perusahaan belum dapat memberikan gambaran tentang kepuasan dan 

ketidak puasan konsumen. Perusahaan yang tanggap akan hal ini akan 

melaksanakan pengukuran pada konsumen dengan melakukan survei biasa 

seperti mengirimkan kuesioner, baik secara langsung tatap muka atau melalui 

telepon sebagai sampel pada konsumen sekarang untuk mencari bagaimana 

perasaan konsumen terhadap berbagai aspek performa yang ditawarkan 

perusahaan. 

3. Ghost Shopping 

     Cara lain untuk mengetahui kepuasan konsumen ialah dengan mengupah 

orang untuk berperan sebagai pembeli yang kemudian melaporkan pengalaman 

mereka dalam melakukan transaksi baik di perusahaan sendiri maupun di 

perusahaan lain. Ghost Shopping ini juga membantu dalam tahap menguji 

karyawan perusahaan saat mengatasi situasi buruk atau baik. 

4.  Lost Customer Analysis 

     Perusahaan seharusnya menghubungi konsumen yang telah berhenti 

berlangganan atau mereka yang berpindah ke perusahaan lain, untuk mempelajari 

apa penyebab perpindahan tersebut. Perusahaan tidak hanya perlu mencari tahu 

ketika pelanggan hilang. Jika tingkat ini meningkat berarti perusahaan gagal 

memuaskan pelanggan.  
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5. Some Cautions in Measuring Customer Satisfaction 

     Pengukuran terhadap kepuasan konsumen kadang susah untuk 

diinterpretasikan, sebab penilaian konsumen kadang tidak tertumpu pada personil 

tetapi pada performa perusahaan. 

 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

     Kepuasan pelanggan harus disertai dengan pemantauan terhadap kebutuhan dan 

keinginan pelanggan yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor kepuasan pelanggan, 

yaitu: 

1. Sistem Pengiriman 

     Memindahkan produk dari produsen ke pelanggan atau pemakai akhir dalam 

bisnis biasanya meliputi saluran distribusi dari para pemasok, pabrikan, dan para 

perantara. Untuk dapat memuaskan pelanggan, jaringan ini harus berfungsi 

sebagai unit yang terpadu dan terkoordinir, dimana semua anggotanya mengerti 

dan menanggapi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

2. Performa produk atau jasa 

     Performa dan keunggulan suatu produk atau jasa sangatlah penting dalam 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang bisa disebut sebagai hal utama dalam 

bersaing. 

3. Citra 

     Citra dan merek perusahaan yang baik merupakan keunggulan bersaing yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan dari sudut positif. Terbentuknya citra 

merek (brand image) dan nilai merek (brand equity) adalah pada saat pelanggan 

memperoleh pengalaman yang menyenangkan dengan produk. 
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4. Hubungan Harga – Nilai 

     Pelanggan menginginkan nilai yang ditawarkan merek sesuai dengan harga 

yang diberikan, oleh karenanya terdapat hubungan yang menguntungkan antara 

harga dan nilai. Merek dipromosikan oleh perusahaan sebagai suatu nilai yang 

unik sesuai harganya. Di lain pihak, manajemen memutuskan untuk bersaing atas 

dasar harga rendah diantara merek-merek dimana para pembeli sudah 

menetapkan nilai yang seimbang. 

5. Kinerja atau Prestasi Karyawan 

     Kinerja produk dan sistem pengiriman tergantung pada bagaimana semua 

bagian organisasi bekerjasama dalam proses pemenuhan kepuasan pelanggan. 

Setiap orang dalam organisasi mempengaruhi pelanggan, baik dalam hal yang 

menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. 

6. Persaingan 

     Kelemahan dan kekuatan para pesaing juga mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan merupakan peluang untuk memperoleh keunggulan dalam 

bersaing. Pesaing yang spesifik dapat menimbulkan dampak baik atau buruk 

dalam rangka memenuhi keinginan segmentasi pasar. Mengetahui kesenjangan 

(gap) antara keinginan pembeli dengan tawaran yang diberikan para pesaing 

merupakan peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

2.1.5 Kualitas Pelayanan 

     Roger (1995) mendefinisikan kualitas adalah sebagai kecocokan penggunaan barang 

atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Goetsch dan Davis (1994) 

menyatakan bahwa kualitas dapat dirumuskan sebagai kondisi dinamis yang 
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berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. 

     Deming dalam Tjiptono (2008) mendefinisikan kualitas menurut konteks, persepsi 

konsumen dan kebutuhan serta kemauan konsumen, yaitu: 

1. Kualitas bergantung pada apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh konsumen. 

2. Kualitas adalah penilaian subyektif konsumen. Penilaian ini ditentukan oleh 

persepsi konsumen dalam melihat serta merasakan apa yang sudah didapat terhadap 

produk atau jasa. Jadi yang penting adalah bagaimana produk atau jasa 

dipersepsikan oleh konsumen dan kapan persepsi konsumen berubah. 

3. Kualitas tidak dapat didefinisikan apabila tidak dikaitkan dengan suatu konteks 

tertentu. Kualitas adalah suatu karakteristik atau atribut daripada sesuatu, sehingga 

untuk mendefinisikan kualitas terlebih dahulu harus menentukan sesuatu. 

     Sedangkan pelayanan yaitu setiap kegiatan yang manfaatnya dapat diberikan dari 

satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud (intangible) dan tidak 

berakibat pemilikan sesuatu (Kotler, 2002). Menurut Sugiarto (2002) definisi dari 

pelayanan itu sendiri adalah upaya maksimal yang diberikan oleh petugas pelayanan 

dari sebuah perusahaan industri untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan 

sehingga tercapai kepuasan. 

     Nasution (2004) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan.  

     Menurut Lovelock dalam Tjiptono (2008) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan 

merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh perusahaan jasa 

dalam rangka memuaskan konsumen dengan cara memberikan atau menyampaikan 

jasa yang melebihi harapan konsumen. 
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     Wyckof dalam Tjiptono (2008) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan/ konsumen. 

     Menurut Lewis dan Boom (1983) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan 

pelayanan yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang diberikan oleh suatu 

organisasi. 

     Menurut Zeithml et. al. (1982) setelah melakukan berbagai penelitian terhadap 

beberapa jenis jasa, dan berhasil mengidentifikasi lima definisi yang digunakan oleh 

para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yaitu: 

1. Tangible, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti: gedung dan ruangan front 

office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan 

ruangan, kelengkapan peralatan dan penampilan karyawan. 

2. Reliability, kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera dan 

memuaskan sesuai dengan janji yang ditawarkan. 

3. Responsiveness, merupakan respon atau kesigapan karyawan membantu 

pelanggan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, meliputi 

kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi dan penanganan keluhan pelanggan. 

4. Assurance,  meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan produk secara 

tepat, kualitas keramah tamahan perhatian dan kesopanan dalam memberikan 

pelayanan, ketrampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam 

memberikan keamanan didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan 

kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 

Dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi: 
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a. Competence (kompetensi) yang artinya ketrampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan. 

b. Courtesy (kesopanan) yang meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para 

karyawan. 

c. Credibility (kredibilitas) meliputi hal-hal yang berhubungan dengan 

kepercayaan kepada perusahaan seperti reputasi, prestasi, dan lainnya. 

5. Empathy, merupakan perhatian secara individual yang diberikan perusahaan 

kepada pelanggan, seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan usaha untuk 

memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Dimensi empathy ini 

merupakan penggabungan dari dimensi: 

a. Access (akses) yang meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

b. Communication (komunikasi) yang merupakan kemampuan melakukan 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan atau 

memperoleh masukan dari pelanggan. 

c. Understanding the customer (pemahaman kepada pelanggan), meliputi usaha 

perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 

     Dimensi kualitas diatas dapat dijadikan dasar bagi pelaku bisnis untuk mengetahui 

apakah ada kesenjangan (gap) atau perbedaan antara harapan pelanggan dengan 

kenyataan yang mereka terima. Harapan pelanggan sama dengan keinginan konsumen 

yang ditentukan oleh informasi yang mereka terima dari mulut ke mulut, kebutuhan 

pribadi, pengalaman masa lalu, dan komunikasi eksternal melalui promosi seperti iklan. 
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Jika kesenjangan harapan dan kenyataan cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggannya. 

     Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan (Lewis dan Booms, 1983). 

 

2.1.6 Persepsi Terhadap Pelayanan 

     Menurut Tjiptono (2008) kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap 

kualitas pelayanan. Sebagai pihak yang membeli atau mengkonsumsi produk/jasa yang 

menilai tingkat kualitas pelayanan sebuah perusahaan. Penilaian konsumen terhadap 

kinerja pelayanan yang diterima bersifat subyektif, karena bergantung pada persepsi 

masing-masing individu. 

 

2.1.7 Harapan/Ekspektasi Pelanggan 

     Harapan pelanggan adalah apa yang diinginkan atau diharapkan pelanggan untuk 

“ada” di suatu tempat perbelanjaan, terutama saat sedang berbelanja. Kata “ada” disini 

maksudnya tidak hanya terbatas pada sesuatu yang tangible tetapi jauh lebih luas lagi 

seperti: suasana, pelayanan dan mungkin termasuk sistem pembayaran. Harapan 

pelanggan memiliki sifat yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah mengikuti 

perkembangan teknologi, sosial budaya, dan ekonomi. Apa yang diharapkan pelanggan 

saat ini belum tentu akan sama dengan masa lalu atau masa yang akan datang 

(Tjiptono, 2008). 

 

 

ANALISIS TINGKAT..., DYAH TUNJUNG SARASWATI, Ma.-IBS, 2011



	  

	  

17	  

2.1.8 Penelitian Sebelumnya 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Swandari Kusumaningrum (2006) tentang Persepsi 

Nasabah Terhadap Pelayanan Perbankan (Studi Deskriptif pada Nasabah Bank 

XYZ Cabang Gajah Mada Jakarta), memiliki objek penelitian yang digunakan 

adalah nasabah Bank XYZ dengan sampel 75 orang dengan tujuan mengetahui 

bagaimana persepsi nasabah terhadap pelayanan perbankan yang dilihat dari lima 

dimensi SERVQUAL. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa nasabah pada 

Bank XYZ merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh Bank XYZ. 

2. Penelitian oleh Hartono (2004) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah PT. Bank Jateng Cabang Purworejo, dengan objek penelitian 

nasabah yang mempunyai rekening di PT. Bank Jateng Cabang Purworejo dengan 

responden sebesar 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah 

dengan cara convenience random sampling. Dari hasil penelitian telah terbukti 

bahwa baik secara bersama-sama maupun secara parsial, kualitas pelayanan 

(tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty) mempunyai pengaruh 

positif  yang signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Jateng Cabang 

Purworejo. Semakin baik kualitas pelayanan jasa perbankan, maka semakin baik 

pula kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini nasabah PT. Bank 

Jateng Cabang Purworejo akan semakin meningkat. 

3.  Penelitian oleh Winarto (2008) mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Nasabah Dalam Menabung Pada PT BPR Semarang Margatama, 

memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung dengan mengambil sampel sebanyak 75 

responden. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas pelayanan 
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam 

menabung. 

 

2.2 Rerangka Pemikiran 

     Dalam penelitian ini rerangka pemikiran yang didasari dari pemikiran penulis 

mengenai analisis tingkat kepuasan nasabah terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan, 

yakni tangible, reliability, assurance, responsivenes dan empathy. Apabila harapan lebih 

besar dari kenyataan maka nasabah merasa tidak puas tetapi jika harapan lebih kecil dari 

kenyataan maka nasabah akan merasa puas (Peter dan Olson, 1993). 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis 

     Menurut Husein Umar (2005), pengertian hipotesis adalah suatu perumusan 

sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan dapat 

menuntun atau menggerakkan penelitian selanjutnya. Berdasarkan permasalahan yang 

telah dikemukakan maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut: 

Pelayanan	  yang	  
diharapkan	  konsumen	  

(Ekspektasi)	   Harapan	  <	  Persepsi	  

PUAS	  

	  

Harapan	  >	  Persepsi	  	  	  	  	  	  	  	  
TIDAK	  PUAS	  

Dimensi	  Kualitas	  
Pelayanan:	  

-‐ Tangible	  
-‐ Reability	  
-‐ Responsiveness	  
-‐ Assurance	  
-‐ Empathy	  

Pelayanan	  yang	  
dirasakan	  konsumen	  

(Persepsi)	  
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Ho1: µ ≤ 0 : Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai 

tidak memuaskan dilihat dari seluruh dimensi kualitas pelayanan. 

Ha1: µ > 0 :  Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

seluruh dimensi kualitas pelayanan.  

 

Ho2: µtan≤ 0 : Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai 

tidak memuaskan dilihat dari dimensi tangibles. 

Ha2: µtan > 0 :  Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

dimensi tangibles.  

 

Ho3: µrel ≤ 0 : Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai 

tidak memuaskan dilihat dari dimensi reliability. 

Ha3: µrel > 0 :  Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

dimensi reliability. 

 

Ho4: µres ≤ 0 : Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai 

tidak memuaskan dilihat dari dimensi responsiveness. 

Ha4: µres > 0 :  Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

dimensi responsiveness. 

 

Ho5: µassr ≤ 0 : Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai 

tidak memuaskan dilihat dari dimensi assurance. 

Ha5: µassr > 0 :  Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

dimensi assurance. 
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Ho6: µ emp≤ 0 : Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai 

tidak memuaskan dilihat dari dimensi empathy. 

Ha6: µemp > 0 :  Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

dimensi empathy. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

     Objek dari penelitian ini adalah nasabah tabungan Bank Mandiri cabang Jakarta Kota 

yang telah melakukan transaksi di kantor cabang dalam tiga bulan terakhir. Alasan 

dipilih nasabah tabungan karena tabungan adalah dasar transaksi dari transaksi lain di 

Bank Mandiri cabang Jakarta Kota. Penelitian ini bertempat di Bank Mandiri cabang 

Jakarta kota yang beralamat di Jl. Lapangan Stasiun No. 2 Jakarta Barat. 

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Simamora (2004) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan sesuatu, umumnya karakterisrik atau fungsi pasar. 

 

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

     Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

     Menurut Arikunto (2002), data primer atau data pokok adalah sumber bahan atau 

dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang 

hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga 

mereka dapat dijadikan saksi. Dalam hal ini data primer yang didapat adalah data 
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yang diperoleh langsung dari nasabah Bank Mandiri cabang Jakarta Kota yang 

berupa pengisian kuesioner. 

2. Data Sekunder 

     Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain (Umar:2005). Data 

yang berasal dari dalam organisasi. Dalam hal ini adalah data mengenai jumlah 

nasabah, profil perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner 

dan wawancara, untuk mendapatkan informasi mengenai penilaian tingkat kepuasan 

terhadap kualitas pelayanan Bank Mandiri cabang Jakarta Kota, khususnya dalam 

dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL). 

a. Kuesioner 

     Peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk 

memperoleh data yang diperoleh. Daftar pertanyaan ini terdiri dari tiga bagian: 

1. Karakteristik responden, data ini diperlukan untuk mengetahui karakteristik 

responden. 

2. Kuesioner Harapan responden, data ini dibutuhkan untuk mengetahui harapan 

atau keinginan responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia 

jasa layanan. 
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3. Kuesioner persepsi responden, data ini dikumpulkan untuk mengetahui 

bagaimana penilaian responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak 

penyedia jasa layanan saat ini secara nyata. 

     Data kuesioner yang diambil untuk mengukur tingkat kepuasan melalui 

pengukuran harapan dan persepsi mencakup dimensi: 

1. Tangible, meliputi peralatan dan perlengkapan, kenyamanan ruangan, kerapihan 

petugas, fisik bangunan, dekorasai atau tata ruang bank. 

2. Reliability, meliputi kemajuan dan kejujuran pegawai, pelayanan pada saat 

mendaftar, penetapan janji atau ketepatan waktu pelayanan, prosedur pengurusan 

transaksi dengan cepat dan tepat. 

3. Responsiveness, meliputi kejelasan informasi yang didapat, pemberian pelayanan 

yang tidak membeda-bedakan konsumen, ketepatan dan kecepatan dalam 

menyelesaikan masalah, daya tanggap dalam menghadapi pertanyaan konsumen. 

4. Assurance, meliputi mampu berkomunikasi, informasi yang akurat, keterampilan 

petugas, wawasan dan sopan santun, keramahan pegawai, keamanan. 

5. Empathy, meliputi pembinaan dan penyuluhan, antisipasi produk, perhatian 

khusus pada nasabah. 

b. Wawancara 

     Peneliti juga melakukan wawancara kepada responden berkaitan dengan 

kebutuhan kelengkapan data penelitian, untuk mendukung hasil penelitian. Selain itu 

juga dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui respon langsung dari 

para responden/nasabah. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

     Sampel dan populasi merupakan dua hal yang sangat popular dalam penelitian. 

Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena yang satu merupakan bagian dari 

yang lain. Menurut Istijanto (2009) populasi adalah jumlah keseluruhan yang mencakup 

semua anggota yang diteliti bisa berbentuk manusia, benda, gejala-gejala atau peristiwa 

yang memiliki karakteristik tertentu serta sumber data yang menentukan keberhasilan 

penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Akibatnya, sampel selalu merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi (Istijanto, 

2009). 

     Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh nasabah Bank 

Mandiri cabang Jakarta Kota. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah nasabah 

tabungan Bank Mandiri cabang Jakarta Kota yang telah melakukan transaksi di kantor 

cabang dalam tiga (3) bulan terakhir. 

 

3.3.1 Ukuran Sampel 

     Menurut Slovin dalam Ellen (2010), untuk menentukan besarnya sampel dicari 

dengan rumus: 

n =       N      

1+ Ne2 

dimana: n = Ukuran sampel 

     N = Populasi 

         e = % kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan     (Umar, 1995: 87) 
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     Dalam penelitian ini jumlah populasi (N) = 5000 orang sedangkan error (e) = 10% 

maka ukuran sampel adalah: 

n =           5000  

         1 + 5000 (10%)2 

n = 98,03 orang 

     Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 98,03 yang kemudian 

dibulatkan menjadi 100 responden. 

 

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

     Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan judgemental sampling dimana 

elemen sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (judgement) peneliti 

dalam pengambilan sampel responden yaitu nasabah tabungan Bank Mandiri cabang 

Jakarta Kota yang telah melakukan transaksi di kantor cabang dalam tiga (3) bulan 

terakhir.  

     Metode judgemental sampling merupakan bentuk dari non-probability sampling. 

Pengertian dari non-probability sampling itu sendiri adalah peluang unit populasi tidak 

dapat ditentukan, namun dapat meminimalisasi tingkat kesulitan dan biaya 

pengambilan sampel (Ariestonandri, 2006). 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

     Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan 

mengetahui ukuran variabel sehingga dapat mengetahui baik buruknya pengukuran 
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tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti mendefinisikan operasional variabel ke 

dalam kelompok sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 

Kualitas 

Pelayanan 

Kualitas pelayanan 

adalah ukuran 

seberapa baik tingkat 

pelayanan yang 

diberikan sesuai 

dengan ekspektasi 

pelanggan. (Lewis dan 

Booms, 1983) 

1. Tangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ruang front office 

Bank Mandiri 

memberikan 

kenyamanan bagi 

nasabah 

2. Fasilitas fisik di 

Bank Mandiri 

seperti gedung, 

tempat parkir, 

kamar kecil 

menarik secara 

visual  

3. Petugas Bank 

Mandiri 

berpenampilan 

rapi, sopan, bersih  

4. Peralatan dan 

teknologi yang 

digunakan Bank 

 1 ---------- 7 

STS          SS 
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2. Reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri up to date 

1. Prosedur 

pelayanan Bank 

Mandiri tidak 

berbelit-belit 

2. Petugas Bank 

Mandiri 

memberikan 

pelayanan sesuai 

prosedur 

3. Petugas Bank 

Mandiri 

melakukan 

pencatatan 

keuangan 

nasabah dengan 

akurat dan bebas 

dari kesalahan 

4. Petugas Bank 

Mandiri 

memberikan 

pelayanan yang 

memuaskan 

sesuai dengan 

 

1 ---------- 7 

STS          SS 
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3. Responsiveness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kebutuhan 

nasabah 

5. Bank Mandiri 

menepati janjinya 

untuk melakukan 

sesuatu pada 

waktu tertentu 

1. Pelayanan Bank 

Mandiri dimulai 

tepat waktu 

2. Petugas Bank 

Mandiri 

memberikan 

tanggapan yang 

baik dan cepat 

terhadap keluhan 

nasabah 

3. Prosedur 

penyampaian 

informasi 

nasabah Bank 

Mandiri 

dilakukan secara 

cepat dan tepat  

 

 

 

 

 

 

 

1 ---------- 7 

STS          SS 
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4. Assurance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Petugas Bank 

Mandiri selalu 

cepat dan tanggap 

1. Petugas Bank 

Mandiri 

mempunyai 

kemampuan, 

pengetahuan 

yang luas dan 

kecakapan dalam 

menjalankan 

tugasnya  

2. Petugas Bank 

Mandiri memiliki 

sifat sopan, 

ramah 

3. Bank Mandiri 

memberikan 

jaminan apabila 

terjadi kesalahan 

pada hasil kinerja 

petugas Bank 

Mandiri 

4. Jaminan transaksi 

 

 

 

1 ---------- 7 

STS         SS 
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5. Empathy 

 

 

 

 

di Bank Mandiri 

membuat nasabah 

merasa aman 

1. Bank Mandiri 

memberikan 

kemudahan untuk 

memanfaatkan 

pelayanan 

2. Komunikasi 

nasabah dengan 

petugas Bank 

Mandiri berjalan 

baik dan lancar 

3. Petugas Bank 

Mandiri selalu 

berusaha 

memahami 

kebutuhan dan 

keinginan 

nasabah 

4. Jika terdapat 

kesulitan 

transaksi 

perbankan, 

 

 

 

1 ---------- 7 

STS         SS 
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nasabah dapat 

langsung 

menghubungi 

Bank Mandiri 

5. Petugas Bank 

Mandiri tidak 

membiarkan 

nasabah 

menunggu 

antrian terlalu 

lama 

Kepuasan 

Pelanggan 

Kepuasan konsumen 

adalah sejauh mana 

kinerja suatu produk 

melebihi harapannya 

konsumen (Peter dan 

Olson, 1993) 

   

Sumber: data diolah 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Perhitungan Kualitas Pelayanan 

     Perhitungan kualitas pelayanan ini adalah dengan menganalisis gap antara kedua 

variabel pokok, yaitu layanan yang diharapkan (expected service) dengan persepsi 
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pelanggan terhadap layanan yang diterima(perceived service). Rumus dari kualitas 

pelayanan ini adalah sebagai berikut: 

  

Dimana : Q = Kualitas Pelayanan Pelanggan 

            P = Pelayanan yang diterima (Persepsi) 

            E = Harapan pelanggan (Ekspektasi) 

Kriteria pengujian: 

Jika Q > 0, maka E > P; pelanggan kurang puas atas pelayanan yang telah diberikan. 

Jika Q = 0, maka E = P; pelanggan puas atas pelayanan yang telah diberikan. 

Jika Q < 0, maka E < P; pelanggan lebih puas atas pelayanan yang telah diberikan. 

 

3.5.2 Teknik Pengolahan Data 

     Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode analisis 

data. Alat bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik yaitu 

software SPSS (Statistics for Products and Services Solution) for Macintosh version 

17.00. Sebelum melakukan analisis data dilakukan juga pengujian data untuk menjaga 

agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Validitas 

     Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Suliyanto, 2005). Pengertian valid tidaknya 

suatu alat ukur tergantung kemampuan alat tersebut untuk mengukur objek yang 

dikukur dengan cermat dan tepat. 

     Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test, 

untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO), 

Q = P - E 
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Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrice, dan Factor Loading of Component 

Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut akan dijelaskan sebagai berikut (Maholtra, 

2007):  

Tabel 3.2 Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor 

No 

 

Ukuran Validitas 

 

Nilai Disyaratkan 

 

1 Kaiser Meyer-Olkin Measures of Sampling 

Adequacy (KMO), merupakan sebuah 

indeks yang digunakan untuk menguji 

kecocokan model analisis (Malhotra, 

2007) 

Nilai KMO antara 0.5 hingga 1 

mengindasikan bahwa analisis 

faktor telah memadai, sedangakan 

nilai KMO kurang dari 0.5 

mengindikasikan analisis faktor 

tidak memadai. 

2 Barlett’s Test of Sphericity, merupakan uji 

statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis bahwa variabel-variabel tidak 

berkorelasi pada populasi. Dengan kata 

lain mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks identitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel 

dalam faktor bersifat related (r=1) atau 

unrelated (r=0) 

Nilai signifikan jika hasil uji nilai 

kurang dari 0.05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara 

variabel, dan merupakan nilai 

yang diharapkan. 

3 Anti Image Matrics, untuk memprediksi 

apakah suatu variabel memiliki kesalahan 

terhadap variabel lain 

Memperhatikan nilai Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) pada 

diagonal anti image correlation. 

Nilai MSA berkisar antara 0 
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       Sumber: Malhotra, 2007 

 

sampai dengan 1, dengan kriteria : 

o Nilai MSA sama dengan 1 

menandakan bahwa variabel 

dapat diprediksi tanpa 

kesalahan oleh variabel lain. 

o Nilai MSA lebih dari 0,50 

menandakan bahwa variabel 

masih dapat diprediksi dan 

dapat dianalisis lebih lanjut 

o Nilai MSA kurang dari 0,50 

menandakan variabel tidak 

dapat dianalisis lebih lanjut. 

Perlu dikatakan pengulangan 

perhitungan analisis faktor 

dengan mengeluarkan 

indikator yang memiliki nilai 

MSA kurang dari 0,50 

4 Factor Loading of Component Matrix, 

adalah besarnya korelasi suatu indikator 

dengan faktor yang terbentuk. Tujuannya 

untuk menentukan validitas setiap 

indikator dalam mengkonstruk setiap 

variabel. 

Kriteria validitas suatu indikator 

dikatakan valid membentuk suatu 

faktor loading sebesar 0,50 

(Malhotra, 2007) atau akan lebih 

baik jika faktor loading sebesar 

0,70 (Hair et al., 2006). 
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 2. Uji Reliabilitas 

     Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil yang 

relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik 

(Suliyanto, 2005) 

     Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan Cronbach Alpha. Koefisien 

reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 hingga 1, koefisien reliabilitas sebesar 0.6 

atau kurang secara umum mengidentifikasikan reliabilitas yang kurang memuaskan 

(Malhotra, 2007), sedangkan menurut Hair et al. (2006), suatu variabel yang dianggap 

reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas Cronbach Alpha lebih dari 0.7. 

 

3.5.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

     Dalam pengujian hipotesis ini digunakan Uji t untuk rata-rata satu sampel (one 

sample t test). Ini merupakan uji statistik terhadap signifikansi nilai rata-rata suatu 

sampel terhadap nilai yang akan diuji. Analisis ini cocok untuk digunakan jika skalanya 

merupakan skala interval atau nominal (Zikmund, 1997). 

     Nilai rata-rata sampel dilambangkan dengan µ. Dalam pengujian ini, hipotesis yang 

akan diuji (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) sering dilambangkan dalam bentuk: 

Ho: µ = nilai yang diuji 

Ha: µ ≠ nilai yang diuji 

     Kriteria pengujian: 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak. 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Visi dan Misi Bank Mandiri 

Visi : Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu 

progresif. 

Misi :  

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar 

2. Mengembangkan sumber daya manusia professional 

3. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder 

4. Melaksanakan manajemen terbuka 

5. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan 

 

4.1.2 Sejarah Bank Mandiri 

     Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan 

Juli 1998, empat bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, 

Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia bergabung menjadi 

Bank Mandiri. Proses penggabungan keempat bank menjadi bagus dalam 

perkembangan perbankan di Indonesia. Kini Bank Mandiri merupakan kelanjutan 

budaya dalam layanan jasa perbankan dan keuangan yang sebelumnya diperankan oleh 

empat bank dalam kurun waktu hampir seratus tahun. 
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     Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri melaksanakan proses konsolidasi 

secara menyeluruh. Pada saat itu, Bank Mandiri menutup 194 kantor cabang yang 

saling berdekatan dan mengurangi jumlah karyawan, dari jumlah gabungan 26.600 

menjadi 17.620. Merek Bank Mandiri diimplementasikan secara sekaligus ke semua 

jaringan dan pada seluruh kegiatan periklanan dan promosi lainnya. 

     Satu dari sekian banyak keberhasilan Bank Mandiri yang paling signifikan adalah 

keberhasilan dalam menyelesaikan implementasi sistem teknologi baru. Sebelumnya 

Bank Mandiri mewarisi 9 Core Banking System yang berbeda dari keempat bank. 

Setelah melakukan investasi awal untuk segera mengkonsolidasikan kedalam sistem 

yang tebaik, Bank Mandiri melaksanakan sebuah program tiga tahun, dengan nilai US$ 

200 juta, untuk mengganti Core Banking System menjadi satu sistem yang mempunyai 

kemampuan untuk mendukung kegiatan consumer banking yang sangat agresif. Hari 

ini infrastruktur IT Bank Mandiri memberikan layanan straight-through processing dan 

interface tunggal pada seluruh nasabah. 

     Nasabah korporat Bank Mandiri dengan saat ini masih mewakili kekuatan utama 

perekonomian Indonesia. Menurut sektor usahanya, portofolio kredit korporasi 

terdiversifikasi dengan baik, dan secara khusus sangat aktif dalam sektor manufaktur 

Food & Beverage, agrobisnis, konstruksi, kimia dan tekstil. Persetujuan dan monitoring 

kredit dikendalikan dengan proses persetujuan four eyes yang terstruktur, dimana 

keputusan kredit dipisahkan dari kegiatan marketing  dari unit bisnis Bank Mandiri. 

     Sejak berdirinya, Bank Mandiri telah bekerja keras untuk menciptakan tim 

manajemen yang kuat dan professional yang bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance yang telah diakui secara internasional. Bank Mandiri 
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disupervisi oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Negara BUMN yang 

dipilih berdasarkan anggota komunitas keuangan yang terpandang. 

     Manajemen eksekutif tertinggi adalah Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur 

Utama, Dewan Direksi Bank Mandiri terdiri dari bankir dari legacy banks dan juga dari 

luar yang independen dan sangat kompeten. Bank Mandiri juga mempunyai fungsi 

Office of Compliance, audit dan corporate secretary, dan juga menjadi obyek 

pemeriksaan rutin dari auditor eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, BPKP, 

dan BPK serta Auditor Internasional. “Asia Money Magazine” memberikan 

penghargaan atas komitmen Bank Mandiri atas penerapan GCG dengan memberikan 

Corporate Governance Award untuk kategori Best Overall for Corporate Governance 

in Indonesia dan Best for Disclosure and Transparency. 

 

4.2 Profil Responden 

     Pada penelitian ini, data sampel demografis yang digunakan adalah nasabah tabungan 

Bank Mandiri cabang Jakarta Kota yang telah melakukan transaksi di kantor cabang 

dalam tiga (3) bulan terakhir. Profil responden ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai karakteristik dari nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota secara 

umum. Profil responden yang ditanyakan kepada responden terdiri dari: lamanya 

menjadi nasabah Bank Mandiri, jenis kelamin, usia responden, pendidikan terakhir, jenis 

pekerjaan dan sumber informasi tentang Bank Mandiri. Hasil dari profil responden ini 

ditunjukkan dengan charts sebagai berikut 
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4.2.1 Lamanya Menjadi Nasabah 

	  

Gambar 4.1 Lamanya Menjadi Nasabah 

 
sumber: Hasil pengolahan kuesioner 

 

     Dari gambar 4.1 diatas terlihat bahwa persentase terbanyak adalah responden yang 

menjadi nasabah Bank Mandiri < 3 tahun dengan nilai sebesar 35%, yang kemudian 

dilanjutkan dengan 32% untuk nasabah yang selama 4-6 tahun, 19% responden yang 

sudah > 10 tahun, dan sebesar 14% untuk nasabah yang sudah 7-9 tahun menjadi 

nasabah Bank Mandiri. 
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4.2.2 Jenis Kelamin 

	  

Gambar 4.2 Jenis Kelamin 

 

sumber: Hasil pengolahan kuesioner 

 

     Berdasarkan gambar 4.2 ini dapat dilihat bahwa untuk laki-laki sebesar 51% 

sedangkan untuk perempuan sebesar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. 
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4.2.3 Usia Responden 

	  

Gambar 4.3 Usia Responden 

 

sumber: Hasil pengolahan kuesioner 

 

     Pada gambar 4.3 diatas dapat diperoleh data bahwa nilai terbesar dari usia 

responden ini adalah 41% dengan nasabah yang berusia 26-35 tahun, 27% untuk 

nasabah berusia < 25 tahun, 20% berusia 36-45 tahun, dan 12% untuk ysng berusia > 

46 tahun. Pada usia 26-35 tahun diperkirakan responden yang bersangkutan telah 

memiliki pekerjaan dan penghasilan cukup yang memungkinkan untuk mempunyai 

tabungan bagi masa depan maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 

persentase terkecil yang berusia > 46 tahun yang diasumsikan bahwa yang 

bersangkutan mempunyai mobilitas tinggi dan biasanya mengutus asisten untuk 

membantu transaksi di Bank Mandiri. 
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4.2.4 Pendidikan Terakhir 

	  

Gambar 4.4 Pendidikan Terakhir 

 

sumber: Hasil pengolahan kuesioner 

 

     Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa persentase terbesar yaitu 48% 

responden berlatar belakang pendidikan sarjana, 29% responden yang berlatar belakng 

SMU, 19% berlatar belakang pendidikan Akademi, 4% berlatar belakang pendidikan 

SMP. Bank Mandiri tidak menargetkan secara khusus para nasabahnya, sehingga latar 

belakang pendidikan tidaklah berpengaruh besar dalam kepemilikan tabungan. 
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4.2.5 Jenis Pekerjaan Responden 

	  

Gambar 4.5 Jenis Pekerjaan 

 

sumber: Hasil pengolahan kuesioner 

 

     Berdasarkan gambar 4.5 tersebut memperlihatkan bahwa 64% responden berprofesi 

sebagai karyawan swasta, 17% responden dengan profesi lain-lain seperti pensiunan, 

ibu rumah tangga. 11% responden berprofesi sebagai pelajar/ mahasiswa, dan 8% 

adalah pegawai negeri. Karyawan swasta menduduki posisisi pertama karena 

kepercayaan terhadap Bank Mandiri untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan 

masa depan maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 
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4.2.6 Sumber Informasi Bank Mandiri 

	  

Gambar 4.6 Sumber Informasi Bank Mandiri 

 

sumber: Hasil pengolahan kuesioner 

 

     Berdasarkan gambar 4.6 sumber informasi terbesar mengenai Bank Mandiri berasal 

dari teman atau keluarga responden yaitu sebesar 32%. Umumnya teman atau keluarga 

yang sebelumnya memiliki tabungan Bank Mandiri mengungkapkan keuntungan-

keuntungan yang didapat dengan memiliki tabungan Bank Mandiri. Peringkat kedua 

bersumber dari surat kabar atau majalah, 25% responden mendapatkan informasi dari 

iklan atau brosur, dan 10% berasal dari lain-lain yaitu seperti keberadaan lokasi tempat 

tinggal atau kantor responden yang dekat dengan lokasi Bank Mandiri, maupun 

perusahaan tempat responden bekerja menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri untuk 

hal penerimaan gaji. 
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4.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Pre-test 

     Sebelum melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 responden, peneliti melakukan 

pre-test terlebih dahulu. Dalam pre-test ini peneliti mengambil 30 responden untuk 

melihat apakah pertanyaan dari kuesioner tersebut valid atau tidak, jika valid maka 

peneliti dapat melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya. 

4.3.1 Uji Validitas 

     Dari uji pre-test kuesioner sebanyak 30 kuesioner, dengan melihat dari kelima 

dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

empathy dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari tabel ini dapat disimpulkan berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan hasil Kaiser Meyer-Olkin (KMO) dari kelima variabel 

dimensi kualitas pelayanan masing-masing sebesar; tangible 0.842, reliability 0.812, 

responsiveness 0.713, assurance 0.803 dan empathy 0.828. 

     Selanjutnya untuk hasil Measure of Sampling Adequacy (MSA) jika nilai hasil MSA 

lebih dari 0.5 maka variabel masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

Dari hasil tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai MSA dari semua indikator diatas adalah 

0.5 yang berarti variabel masih dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

     Bagian akhir dari uji validitas adalah menentukan factor loading setiap variabel 

dalam membangun faktornya. Factor loading adalah besarnya korelasi suatu indikator 

dengan faktor yang terbentuk (Malhotra, 2007). Indikator dikatakan valid dalam 

membentuk faktor jika memiliki factor loading sebesar 0.5 (Malhotra, 2007). Jika 

dilihat dari hasil tabel 4.1 maka seluruh indikator baik itu tangible, reliability, 

responsiveness, assurance dan empathy memiliki factor loading diatas 0.5 sehingga 

indikator dinyatakan valid. 
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Tabel 4.1 Hasil Uji validitas Pre-test 

Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS 

 

 

Pertanyaan Variabel Indikator KMO MSA Factor 

Loading 

Kriteria 

Validitas 

1  

 

TANGIBLE 

Tan1  

 

0.842 

0.859 0.918  

 

VALID 

2 Tan2 0.791 0.936 

3 Tan3 0.823 0.931 

4 Tan4 0.927 0.837 

5  

 

RELIABILITY 

Rel1  

 

0.812 

0.876 0.865  

 

VALID 

6 Rel2 0.851 0.804 

7 Rel3 0.810 0.827 

8 Rel4 0.754 0.909 

9 Rel5 0.797 0.925 

10  

 

RESPONSIVENESS 

Res1  

 

0.713 

0.672 0.919  

 

VALID 

11 Res2 0.777 0.880 

12 Res3 0.671 0.906 

13 Res4 0.761 0.828 

14  

 

ASSURANCE 

Assr1  

 

0.803 

0.822 0.815  

 

VALID 

15 Assr2 0.858 0.949 

16 Assr3 0.755 0.981 

17 Assr4 0.794 0.964 

18  

 

EMPATHY 

Emp1  

 

0.828 

0.774 0.953  

 

VALID 
19 Emp2 0.976 0.868 

20 Emp3 0.803 0.929 

21 Emp4 0.794 0.968 

22 Emp5 0.849 0.950 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

     Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s 

Alpha. Nilai koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha berkisar antara 0 hingga 1, dimana 

koefisien reliabilitas sebesar 0.6 atau kurang secara umum mengindikasikan reliabilitas 

yang kurang memuaskan (Malhotra, 2007). Hasil uji reliabilitas pada data pre-test 

penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

No Variabel Koefisien Reliabilitas 

Cronbach’s Alpha 

Kriteria Reliabilitas 

1 TANGIBLE 0.921 Reliabel 

2 RELIABILITY 0.908 Reliabel 

3 RESPONSIVENESS 0.903 Reliabel 

4 ASSURANCE 0.946 Reliabel 

5 EMPATHY 0.961 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS 

     Berdasarkan dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil nilai dari Cronbach’s Alpha 

terhadap dimensi kualitas pelayanan memenuhi syarat reliabilitas suatu instrumen 

karena memiliki nilai diatas 0.6. Untuk dimensi tangible dengan nilai 0.921, reliability 

0.908, responsiveness 0.903, assurance 0.946 dan empathy 0.961. 
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4.4 Analisis Data dan Pembahasan 

4.4.1 Perhitungan Kualitas Pelayanan 

     Perhitungan kualitas pelayanan ini dilakukan dengan cara persepsi dari pelanggan 

dikurangi dengan harapan dari pelanggan (Q=P-E). Perhitungan ini untuk mengetahui 

apakah pelanggan merasa puas atau tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang telah 

diberikan. 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Gap Kualitas Pelayanan 

Responden	  
tot	  

Tan	  

tot	  

Rel	  

tot	  

Res	  

tot	  

Ass	  

tot	  

Emp	  
TOTAL	   Responden	  

tot	  

Tan	  

tot	  

Rel	  

tot	  

Res	  

tot	  

Ass	  

tot	  

Emp	  
TOTAL	  

1	   0.25	   0.2	   0.25	   0.75	   0.6	   0.41	   51	   0	   0	   1	   0.25	   -‐0.2	   0.21	  

2	   0.25	   0.2	   0	   0	   0	   0.09	   52	   0.25	   -‐0.4	   -‐0.25	   1	   0.8	   0.28	  

3	   2.25	   0.4	   2.75	   0.75	   2.8	   1.79	   53	   0.75	   -‐0.8	   0.25	   -‐0.25	   -‐0.6	   -‐0.13	  

4	   1	   1	   3.25	   2	   1.6	   1.65	   54	   1.5	   2.4	   2.75	   1.25	   0.4	   1.66	  

5	   1.5	   0.8	   0	   0	   1	   0.66	   55	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

6	   2.5	   2	   1.75	   1.25	   1.8	   1.86	   56	   2.5	   2.2	   3	   2.25	   2.2	   2.43	  

7	   0.5	   0.2	   0.25	   -‐0.25	   -‐0.2	   0.1	   57	   1	   1.8	   1	   1.75	   0.8	   1.27	  

8	   0	   1.2	   0.75	   0	   0.6	   0.51	   58	   0	   0	   -‐0.25	   -‐0.5	   -‐0.6	   -‐0.27	  

9	   0.5	   0.8	   1.75	   0.5	   1	   0.91	   59	   1	   0.8	   0.75	   0.5	   0.2	   0.65	  

10	   0.25	   0.4	   0.75	   0.5	   1.2	   0.62	   60	   -‐0.5	   1.2	   2.5	   2	   2.8	   1.6	  

11	   0.75	   0.6	   0.5	   0.25	   1.4	   0.7	   61	   4	   4.2	   3	   4.5	   4.2	   3.98	  

12	   0.25	   2.2	   2.75	   1.75	   1.4	   1.67	   62	   1	   1	   -‐0.75	   -‐0.25	   -‐0.6	   0.08	  

13	   0	   -‐0.6	   0	   0	   0.2	   -‐0.08	   63	   2.75	   3.4	   3.5	   2.25	   2.8	   2.94	  

14	   0	   0.2	   -‐0.25	   -‐0.25	   -‐0.2	   -‐0.1	   64	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

15	   0.5	   0.6	   1	   1	   1	   0.82	   65	   2.5	   2.6	   4.25	   3.5	   4	   3.37	  

16	   0.75	   1.6	   3.5	   2.5	   2.2	   2.11	   66	   2.25	   2.4	   1.25	   2.25	   2.6	   2.15	  

17	   2.25	   0.4	   -‐0.5	   -‐1.75	   0.6	   0.2	   67	   1	   -‐0.2	   -‐0.25	   1	   0.8	   0.47	  

18	   1	   -‐0.4	   2.25	   0.5	   3.2	   1.31	   68	   0	   0.8	   1.25	   1	   1.2	   0.85	  

19	   0.5	   -‐0.4	   2.5	   1	   0.8	   0.88	   69	   3.25	   2	   1.5	   0.5	   -‐0.2	   1.41	  

20	   0	   0.2	   0.25	   0	   0	   0.09	   70	   3.25	   2	   1.5	   0.5	   -‐0.2	   1.41	  

21	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   71	   1	   0.8	   1.5	   0	   -‐0.2	   0.62	  

22	   0	   0.6	   0	   0	   0	   0.12	   72	   -‐0.25	   -‐0.4	   0.5	   0.5	   0.2	   0.11	  

23	   1	   0.4	   1	   0.25	   0.6	   0.65	   73	   2.75	   2.8	   3	   2.5	   1.2	   2.45	  

24	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   74	   2.75	   2.2	   3	   2.75	   2	   2.54	  
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25	   0.5	   1	   0.75	   0.5	   0	   0.55	   75	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

26	   0.75	   1	   3.5	   2.75	   2	   2	   76	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

27	   0	   -‐0.2	   1	   0.25	   -‐0.2	   0.17	   77	   1	   0.8	   0.25	   0.75	   1.6	   0.88	  

28	   0	   0.4	   0	   -‐0.25	   -‐0.4	   -‐0.05	   78	   0.5	   1	   2.5	   2.25	   1.8	   1.61	  

29	   0.25	   0.4	   0	   0	   0	   0.13	   79	   0.5	   0.8	   1.75	   1	   1	   1.01	  

30	   5	   6	   6	   6	   6	   5.8	   80	   2.5	   0.4	   1.25	   1.75	   1	   1.38	  

31	   1.5	   1.6	   1.5	   1.25	   1.8	   1.53	   81	   -‐2	   -‐0.4	   0	   0	   -‐0.6	   -‐0.6	  

32	   0.5	   3.2	   3.25	   2	   2.6	   2.31	   82	   0.75	   0	   1	   0.25	   0.2	   0.44	  

33	   1.5	   1.2	   1.75	   1.25	   1	   1.34	   83	   0	   0.6	   0.5	   0	   0	   0.22	  

34	   0.25	   1	   1	   0.25	   1.2	   0.74	   84	   3.5	   2.8	   1.25	   3.75	   3	   2.86	  

35	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   85	   -‐0.5	   -‐0.4	   0	   0	   0	   -‐0.18	  

36	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   86	   0.25	   0.6	   0.25	   0	   0.2	   0.26	  

37	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   87	   0.75	   1.2	   2.5	   1.5	   1.2	   1.43	  

38	   1	   1.4	   2.25	   2.25	   2	   1.78	   88	   5	   4.4	   5	   4	   3.4	   4.36	  

39	   0.5	   1.2	   1.25	   0.5	   1.6	   1.01	   89	   -‐0.5	   -‐0.2	   0	   0.5	   0.4	   0.04	  

40	   0.25	   0.6	   0	   1	   0	   0.37	   90	   0.75	   0.8	   1.25	   1	   0.8	   0.92	  

41	   1	   0.6	   1	   0.75	   1.2	   0.91	   91	   1.5	   1.2	   3	   2.75	   1.4	   1.97	  

42	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   92	   1.5	   1.8	   2.75	   2.25	   1.6	   1.98	  

43	   2	   1.6	   2	   1	   1	   1.52	   93	   1.75	   1.8	   3.75	   1.25	   1	   1.91	  

44	   1.25	   -‐0.2	   1.25	   0.5	   0	   0.56	   94	   0	   0	   0.25	   0	   0	   0.05	  

45	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   95	   -‐1.25	   0.4	   0.75	   -‐0.25	   -‐0.6	   -‐0.19	  

46	   0.25	   -‐0.6	   1	   1	   1.2	   0.57	   96	   0.5	   1.4	   2.75	   3.25	   1.6	   1.9	  

47	   3	   2.4	   3	   2	   3	   2.68	   97	   1.5	   1.8	   1	   1	   2.2	   1.5	  

48	   2	   1.4	   2.25	   1	   0.8	   1.49	   98	   0.25	   1.4	   1.5	   1	   1.4	   1.11	  

49	   0	   0	   1	   0.25	   -‐0.2	   0.21	   99	   0.5	   1.2	   1.25	   1	   1.6	   1.11	  

50	   0.25	   -‐0.4	   -‐0.25	   1	   0.8	   0.28	   100	   2	   1.6	   0	   0	   -‐0.2	   0.68	  

Sumber: data diolah 
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4.4.2 Uji Validitas 

     Setelah dilakukan uji validitas terhadap lima dimensi dengan menggunakan sampel 

sebanyak 100 responden, maka hasil dari kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah. 

     Untuk hasil KMO dari masing-masing dimensi kualitas pelayanan yaitu; tangible 

0.808, reliability 0.856, untuk variabel responsiveness 0.813, assurance 0.839 dan 

empathy 0.859. Maka hasil KMO dari semua dimensi ini dinyatakan valid dan bisa 

dilanjutkan. 

     Hasil nilai MSA dari masing-masing indikator adalah; tangible yaitu Tan1 0.807, 

Tan2 0.761, Tan3 0.813 dan Tan4 0.867. Untuk MSA reliability Rel1 0.948, Rel2 

0.864, Rel3 0.861, Rel4 0.817 dan Rel5 0.823. Responsiveness Res1 0.770, Res2 0.884, 

Res3 0.752 dan Res4 0.879. Assurance Assr1 0.904, Assr2 0.814, Assr3 0.806 dan 

Assr4 0.855. Dan untuk variabel empathy adalah Emp1 0,848, Emp2 0.907,  Emp3 

0.841, Emp4 0.872 dan Emp5 0.839. 

     Nilai factor loading dari tangible 0.915, 0.946, 0.933 dan 0.882. Reliability 0.804, 

0.872, 0.868, 0.905 dan 0.908. Responsiveness 0.920, 0.881, 0.942 dan 0.890. Untuk 

assurance 0.840, 0.934, 0.956 dan 0.944. Empathy 0.932, 0.839, 0.925, 0.940 dan 

0.906. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas 

 

Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS 

   

Pertanyaan Variabel Item KMO MSA Factor 

Loading 

Validitas 

1  

 

TANGIBLE 

Tan1  

 

0.808 

0.807 0.915  

 

VALID 
2 Tan2 0.761 0.946 

3 Tan3 0.813 0.933 

4 Tan4 0.867 0.882 

5  

 

RELIABILITY 

Rel1  

 

0.856 

0.948 0.804  

 

VALID 

6 Rel2 0.864 0.872 

7 Rel3 0.861 0.868 

8 Rel4 0.817 0.905 

9 Rel5 0.823 0.908 

10  

RESPONSIVENESS 

Res1  

0.813 

0.770 0.920  

VALID 11 Res2 0.884 0.881 

12 Res3 0.752 0.942 

13 Res4 0.879 0.890 

14  

 

ASSURANCE 

Assr1  

 

0.839 

0.904 0.840  

 

VALID 
15 Assr2 0.814 0.934 

16 Assr3 0.806 0.956 

17 Assr4 0.855 0.944 

18  

 

EMPATHY 

Emp1  

 

0.859 

0.848 0.932  

 

VALID 
19 Emp2 0.907 0.839 

20 Emp3 0.841 0.925 

21 Emp4 0.872 0.940 

22 Emp5 0.839 0.906 
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   Jadi dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari kelima dimensi kualitas 

pelayanan telah dianggap valid dan dapat dilanjutkan kembali penelitiannya, karena 

telah memenuhi syarat lebih dari 0.5 untuk nilai KMO dan MSA, dan lebih dari 0.6 

untuk factor loading. 

 

4.4.3 Uji Reliabilitas 
	  

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Koefisien Reliabilitas 

Cronbach’s Alpha 

Karakteristik 

Reliabilitas 

1 TANGIBLE 0.936 RELIABEL 

2 RELIABILITY 0.918 RELIABEL 

3 RESPONSIVENESS 0.928 RELIABEL 

4 ASSURANCE 0.938 RELIABEL 

5 EMPATHY 0.946 RELIABEL 

Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS 

     Dari hasil tabel 4.5 dapat dilihat nilai Cronbach’s alpha dari kelima dimensi kualitas 

pelayanan adalah sebagai berikut: tangible 0.936, reliability 0.918, responsiveness 

0.928, assurance 0.938 dan empathy 0.946. Dari hasil nilai ini maka dapat disimpulkan 

bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan empathy nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0.6 maka variabel dalam 

penelitian ini reliabel yang secara konsisten bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. 
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4.4.4 Analisis Tingkat Kepuasan Secara Keseluruhan 

Ho1 : µ ≤ 0    Kualitas pelayanan Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai tidak 

memuaskan dilihat dari seluruh dimensi kualitas pelayanan. 

Ha1 : µ > 0 Kualitas pelayanan Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari seluruh 

dimensi kualitas pelayanan. 

Tabel 4.6 Analisis Tingkat Kepuasan Uji t Keseluruhan 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Overall 100 .9954 1.09714 .10971 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

Overall 9.073 99 .000 .99540 .7777 1.2131 

Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS 

     Berdasarkan pada tabel 4.6 dimana jumlah responden sebesar 100 orang, maka hasil 

uji t secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika t test > t tabel 

     Pada penelitian ini  t test adalah sebesar 9.073 dan t tabel sebesar 1.66. Hasil 

tersebut menunjukkan t test > t tabel, yang berarti Ho ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan sebesar 95% kualitas pelayanan Bank 

Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai memuaskan dilihat dari seluruh dimensi kualitas 

pelayanan. 
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4.4.5 Analisis Tingkat Kepuasan Perdimensi 

4.4.5.1 Tangible 

Ho2: µtan ≤ 0 Kualitas pelayanan Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai tidak 

memuaskan dilihat dari dimensi tangible. 

Ha2: µtan > 0 Kualitas pelayanan Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

dimensi tangible.  

Tabel 4.7 Analisis Tingkat Kepuasan Uji t Dimensi Tangibles 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Tangible 100 .9300 1.20766 .12077 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 Lower Upper 

Tangible 7.701 99 .000 .93000 .6904 1.1696 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 

     Berdasarkan pada tabel 4.7 dengan jumlah responden 100 orang, maka hasil Uji t 

dari dimensi tangibles adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika: t test > t tabel 

     Pada penelitian ini t test adalah sebesar 7.701 dan t tabel sebesar 1.66. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa t test > t tabel, yang berarti Ho ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 95% kualitas pelayanan 

Bank Mandiri cabang Jakarta Kota dinilai memuaskan dilihat dari dimensi tangible. 
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4.4.5.2 Reliability 

Ho3: µrel ≤ 0 Kualitas pelayanan Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai tidak 

memuaskan dilihat dari dimensi reliability. 

Ha3: µrel > 0 Kualitas pelayanan Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

dimensi reliability. 

Tabel 4.8 Analisis Tingkat Kepuasan Uji t Dimensi Reliability 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Reliability 100 .9300 1.16805 .11681 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

Reliability 7.962 99 .000 .93000 .6982 1.1618 
Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS 

     Berdasarkan pada tabel 4.8 dengan jumlah responden 100 orang, maka hasil Uji t 

dari dimensi reliability adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika: t test > t tabel 

     Pada penelitian ini t test adalah sebesar 7.962 dan t tabel sebesar 1.66. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa t test > t tabel, yang berarti Ho ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 95% kualitas pelayanan 

Bank Mandiri cabang Jakarta Kota dinilai memuaskan dilihat dari dimensi reliability. 
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4.4.5.3 Responsiveness 

Ho4: µres ≤ 0 Kualitas pelayanan Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai tidak 

memuaskan dilihat dari dimensi responsiveness. 

Ha4: µres > 0 Kualitas pelayanan Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

dimensi responsiveness. 

Tabel 4.9 Analisis Tingkat Kepuasan Uji t Dimensi Responsiveness 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

   Responsiveness 100 1.2525 1.35517 .13552 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Responsiveness 9.242 99 .000 1.25250 .9836 1.5214 

Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS 

     Berdasarkan pada tabel 4.9 dengan jumlah responden 100 orang, maka hasil Uji t 

dari dimensi responsiveness adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika: t test > t tabel 

     Pada penelitian ini t test adalah sebesar 9.242 dan t tabel sebesar 1.66. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa t test > t tabel, berarti Ho ditolak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 95% kualitas pelayanan Bank 

Mandiri cabang Jakarta Kota dinilai memuaskan dilihat dari dimensi responsiveness. 
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4.4.5.4 Assurance 

Ho5: µassr ≤ 0 Kualitas pelayanan Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai tidak 

memuaskan dilihat dari dimensi assurance. 

Ha5: µassr > 0 Kualitas pelayanan Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat dari 

dimensi assurance. 

Tabel 4.10 Analisis Tingkat Kepuasan Uji t Dimensi Assurance 

One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Assurance 100 .9325 1.21588 .12159 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

Assurance 7.669 99 .000 .93250 .6912 1.1738 
Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS 

     Berdasarkan pada tabel 4.10 dengan jumlah responden 100 orang, maka hasil Uji t 

dari dimensi assurance adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika: t test > t tabel 

     Pada penelitian ini t test adalah sebesar 7.669 dan t tabel sebesar 1.66. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa t test > t tabel, yang berarti Ho ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 95% kualitas pelayanan 

Bank Mandiri cabang Jakarta Kota dinilai memuaskan dilihat dari dimensi assurance. 
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4.4.5.5 Empathy 

Ho6: µemp ≤ 0 Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota dinilai 

tidak memuaskan dilihat dari dimensi empathy. 

Ha6: µemp > 0 Kualitas pelayanan nasabah Bank Mandiri dinilai memuaskan dilihat 

dari dimensi empathy. 

Tabel 4.11 Analisis Tingkat Kepuasan Uji t Empathy 

One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Empathy 100 .9380 1.21062 .12106 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 

t Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

Empathy 7.748 99 .000 .93800 .6978 1.1782 
Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS 

     Berdasarkan pada tabel 4.11 dengan jumlah responden 100 orang, maka hasil Uji t 

dari dimensi empathy adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika: t test > t tabel 

     Pada penelitian ini t test adalah sebesar 7.748 dan t tabel sebesar 1.66. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa t test > t tabel, yang berarti Ho ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 95% kualitas pelayanan 

Bank Mandiri cabang Jakarta Kota dinilai memuaskan dilihat dari dimensi empathy. 
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     Jadi dilihat dari hasil pengolahan dengan uji t dapat disimpulkan bahwa nasabah 

merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Mandiri Cabang 

Jakarta Kota. Baik itu dilihat dari keseluruhan dimensi maupun dari tiap-tiap dimensi 

kualitas pelayanan. 

 

4.5 Implikasi Manajerial 

     Kepuasan pelanggan adalah salah satu indikator yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan suatu perusahaan. Semakin banyak pelanggan yang merasa puas terhadap 

suatu pelayanan maka kualitas pelayanan yang ada sudah baik. Kelima dimensi dari 

kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.  

     Untuk mengukur nilai kepuasan pelanggan dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai 

rata-rata gap kelima dimensi kualitas pelayanan. Nilai rata-rata gap didapat dari nilai 

persepsi dikurangi nilai harapan (P-H). Jika nilai rata-rata gap lebih besar dari 0 (nilai 

rata-rata gap > 0) maka nasabah puas akan kualitas pelayanan yang telah diberikan.  

     Di dalam penelitian ini nasabah merasa puas terhadap kualitas pelayanan Bank 

Mandiri cabang Jakarta Kota baik jika dilihat secara keseluruhan maupun pada tiap-tiap 

dimensi. Dari kelima dimensi kualitas pelayanan yang memiliki nilai rata-rata gap 

terbesar adalah dimensi responsiveness sedangkan untuk yang terendah adalah dimensi 

tangible dan reliability. 

     Ada beberapa masukan yang diberikan penulis kepada manajerial. Hal ini dilakukan 

agar menjadi pertimbangan Bank Mandiri cabang Jakarta Kota dalam memberikan 

pelayanan yang baik sehingga nasabah merasa puas. 
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     Hal pertama yang perlu ditingkatkan lagi adalah dari dimensi tangible, dikarenakan 

dimensi ini memiliki nilai rata-rata yang terendah. Hal-hal yang bisa diperkuat oleh Bank 

Mandiri antara lain: ruang front office yang lebih memberikan kenyamanan bagi para 

nasabah Bank Mandiri cabang Jakarta Kota sehingga nasabah tidak merasa bosan dalam 

menunggu giliran untuk bertransaksi. Hal kedua yaitu fasilitas fisik yang tersedia pada 

Bank Mandiri seperti tempat parkir yang lebih memadai, kamar kecil yang bersih dan 

gedung yang terawat. 

     Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam dimensi tangible adalah petugas Bank 

Mandiri yang berpenampilan rapi dan sopan dan hal yang terakhir adalah peralatan dan 

teknologi yang digunakan tidak ketinggalan jaman (up to date), dengan teknologi yang 

baik maka pelayanan yang diberikan juga akan semakin cepat dan memuaskan. Jika dari 

beberapa hal diatas lebih diperhatikan maka kepuasan nasabah akan lebih besar. 

     Dimensi kedua yang harus menjadi perhatian adalah reliability, karena dari kelima 

dimensi kualitas pelayanan dalam penelitian ini reliability memiliki rata-rata nilai 

terendah kedua. Hal-hal yang bisa diperkuat oleh Bank Mandiri antara lain: prosedur 

pelayanan Bank mandiri yang tidak berbelit-belit sehingga memudahkan nasabah dalam 

bertransaksi. 

     Hal yang kedua adalah petugas Bank Mandiri memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan prosedurnya. Kemudian adalah petugas Bank Mandiri melakukan pencatatan 

keuangan nasabah dengan akurat dan bebas dari kesalahan sehingga nasabah tidak akan 

merasa dirugikan. 

     Hal yang selanjutnya adalah petugas Bank Mandiri sebaiknya memberikan pelayanan 

yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan yang terakhir adalah Bank 

Mandiri menepati janjinya untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu. 
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     Hal-hal yang dipaparkan diatas adalah beberapa yang harus lebih diperhatikan lagi 

oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Kota. Meskipun saat ini nasabah puas dengan kualitas 

pelayanan yang telah diberikan diharapkan Bank Mandiri cabang Jakarta Kota tetap 

memperhatikan segala dimensi dari kualitas pelayanannya sehingga kepuasan dari 

nasabah Bank Mandir cabang Jakarta Kota akan semakin meningkat dan tidak 

mengalami penurunan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis tingkat kepuasan nasabah jika dilihat dari segi keseluruhan dimensi 

kualitas pelayanan yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance 

dan empathy telah terbukti bahwa nasabah puas terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Kota. 

2. Hasil analisis tingkat kepuasan nasabah jika dilihat dari tiap-tiap dimensi kualitas 

pelayanan menunjukkan bahwa nasabah merasa puas terhadap kualitas pelayanan 

yang telah diberikan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Kota.  

 

5.2 Saran 

     Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Mengingat penelitian ini dilakukan pada Bank Mandiri cabang Jakarta Kota maka 

untuk penelitian selanjutnya dapat mengadakan penelitian serupa namun 

dilakukan di satu wilayah cabang Bank Mandiri dengan cakupan lokasi penelitian 

yang lebih luas. Hasil penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan hasil 

penelitian ini, sehingga perbaikan dan penyempurnaan dapat dilakukan terus.  
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2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pihak manajemen Bank Mandiri cabang 

Jakarta Kota sebaiknya lebih menekankan dan memberikan perhatian pada 

dimensi tangible (bukti fisik), seperti petugas bank yang berpenampilan rapi dan 

sopan, fasilitas fisik yang dimiliki menarik secara visual, kenyamanan ruangan 

yang diberikan pada nasabah dan kelengakan akan peralatan yang digunakan 

dalam Bank Mandiri cabang Jakarta Kota. Dimensi kedua yang harus diperhatikan 

adalah reliability (keandalan), seperti penetapan janji atau ketetapan waktu dalam 

pelayanan, prosedur pengurusan transaksi nasabah Bank Mandiri dilakukan secara 

cepat dan tepat, kemampuan petugas dalam melayani dan dalam memberikan 

pelayanan yang memuaskan. 

3. Untuk dimensi-dimensi yang mempunyai nilai rata-rata tinggi yaitu dimensi 

responsiveness, assurance dan empathy sebaiknya pihak manajemen Bank 

Mandiri cabang Jakarta Kota tetap mempertahankannya sehingga nasabah akan 

tetap merasa puas akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Mandiri 

cabang Jakarta Kota. 
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