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ABSTRAK

Tingkat persaingan dalam industri perbankan yang saat ini semakin kuat,
membuat bank melakukan berbagai macam usaha untuk menarik nasabah
sebanyak-banyaknya, dan membuat nasabah puas. Bank yang selalu berusaha
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi persaingan yaitu Bank
BTN. Bank BTN berhasil menempati urutan ke 6 dari 10 besar Bank Service
Excellence Monitor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan
nasabah melalui service recovery.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan data
dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan
kuesioner. Sampel peneitian ini adalah nasabah Bank BTN yang mengalami
service failurekhusunya ATM. Teknik purposive sampling digunakan untuk
memilih responden, dengan 60 responden dan menggunakan Statistic for Product
and Service Solution (SPSS) sebagai teknik analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Distributive justice
berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah, 2. Procedural justice
berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah, 3. Interactional justice
berpengaruh positif terhadap kepuasaan nasabah,4. Distributive justice,
procedural justice, interactional justice, bersama-sama berpengaruh positif
terhadap kepuasan nasabah.

Kata kunci: Service recovery, kepuasan nasabah
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ABSTRACT

The current level of competition in the banking industry is getting
stronger and enable banks to do all kind of business to attract customers as much
as possible, and make them satisfied. The bank always trying to improved the
quality of service in this competition, and one of them is Bank BTN. Bank BTN
managed the 6th of the top 10 Bank Service Excellence Monitor.The purpose of
this research is to know customer satisfaction through service recovery.

This research is quantitative descriptive research. This research used
survey method by using questioner. The sample of this research is the customer of
Bank BTN who experienced service failure especially ATM.Purposive sampling is
used to select respondents, with 60 respondents and using Statistical for Solutions
Products and Services (SPSS) as a technique of data analysis.

The results of the research  revealed that: 1. Distributive justice is
positively related with customer satisfaction, 2. Procedural justice is positively
related with customer satisfaction, 3. Interactional justice is positively related
with customer satisfaction, 4. Distributive justice, procedural justice,
interactional justice, together positively related with customer satisfaction.

Keywords: Service recovery, customer satisfaction
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, tingkat persaingan dalam industri perbankan semakin kuat,

berbagai bank telah banyak menawarkan berbagai macam produk yang mereka

miliki sehingga membuat calon nasabah semakin banyak memiliki pilihan. Salah

satu cara yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan tersebut adalah

dengan menciptakan kepuasan pelanggan demi mempertahankan pelanggannya

agar tujuan yang telah direncanakan perusahaan dapat tercapai. Kotler (2000),

kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari kedekatan antara harapan pelanggan

dan produk yang dirasakan. Ketika kepuasan dapat diberikan oleh bank maka akan

meningkatkan loyalitas nasabah kepada perusahaan namun ketika nasabah

mengalami kekecewaan maka perusahaan dapat melakukan service recovery guna

mengembalikan kepuasaan nasabah.

Kepuasan nasabah sendiri dapat tercapai dari hasil kinerja terbaik dalam

memberikan pelayanan perusahaan kepada para nasabah. Nasabah yang merasa

puas, dapat merekomendasikan tentang perusahaan, produk, dan fasilitas kepada

orang terdekat seperti keluarga dan teman-teman. Menjalin hubungan baik dengan

nasabah merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan

kepuasan nasabah. Pihak bank harus memperhatikan dengan benar keinginan dari

setiap nasabah dan memberikan pelayanan yang terbaik khususnya dari segi

pelayanan..dan..kualitas.
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2

Indonesia Banking School

Pihak bank telah memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik,

kegagalan dalam pelayanan (service failure) masih mungkin dapat saja terjadi. Hal

tersebut akan berdampak negatif terhadap kepuasan nasabah. Pihak bank dapat

berupaya untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan melakuan service

recovery (pemulihan jasa), dimana upaya tersebut dapat membantu nasabah yang

memiliki keluhan atau komplain untuk dengan segera diatasi agar kekecewaan

nasabah tidak berlarut - larut. Melakukan service recovery, pihak bank harus

mengetahui telebih dahulu harapan dan kebutuhan nasabah, dengan mendengar

dan merespon secara cepat. Komunda & Osarenkhoe (2012) menjelaskan bahwa

service recovery merupakan sebuah proses untuk menyelesaikan sebuah masalah

yang disebabkan oleh keluhan yang telah terjadi. Nursyamsiah & Virgostin (2011)

juga menjelaskan bahwa service recovery yang efektif adalah serangkaian tahapan

ataupun prosedur yang dapat membantu memecahkan permasalahan dan

menangani pelanggan yang merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan

perusahaan.

Yuliana (2012), service recovery secara umum dapat diwujudkan dengan

tiga cara pokok: pertama, distributive justice yaitu atribut yang memfokuskan

pada hasil dari penyelesaian service recovery; kedua, procedural justice, yaitu

atribut yang memfokuskan pada keadilan yang seharusnya diterima oleh

konsumen ketika mengajukan komplain sesuai dengan peraturan dan kebijakan

yang telah ditetapkan perusahaan; dan ketiga, interactional justice, yaitu atribut

yang memfokuskan pada kelakuan atau respon yang ditunjukkan oleh perusahaan

ketika berhadapan dengan konsumen yang mengajukan komplain.
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Bank sendiri dalam setiap menjalankan kegiatan aktivitasnya selalu

mengedepankan kualitas pelayanan sebagai daya tarik nasabah. Kualitas layanan

baik dapat diberikan dalam bentuk kualitas produk yang ditawarkan, fasilitas-

fasilitas yang disediakan, kelayakan fisik di pusat-pusat pelayanan,

menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil tanpa diskriminasi. Bank merupakan

perusahaan yang bergerak dibidang jasa selain keuangan. Perusahaan yang

bergerak dibidang jasa seperti ini lebih mengandalkan kualitas pelayanannya

dibanding produk yang dimiliki.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang

perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan,

yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya

Yuliana (2012). Dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabah, bank

melakukan berbagai macam usaha untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya,

membuat nasabah puas, dan mempertahankan loyalitas nasabahnya. Suatu bank

besar pasti memiliki nasabah yang banyak, maka berakibat semakin banyak pula

keinginan nasabahnya. Bank selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan

agar nasabah merasa puas dengan kebutuhan yang diinginkan.

Setiap bank dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik bagi

nasabahnya, salah satunya adalah Bank BTN. Bank BTN merupakan bank

pemerintah yang didirikan sejak 1963. Bank BTN selalu berusaha untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi persaingan. Dalam

meningkatkan kualitas pelayanan, Bank BTN melakukan monitoring

menggunakan mystery shopping dengan cara menyewa Marketing Research
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4

Indonesia Banking School

Indonesia (MRI). Setiap tahun MRI selalu mengumumkan 10 peringkat teratas

layanan terbaik perbankan nasional. Berikut aspek penilaian yang digunakan oleh

MRI:

Tabel 1.1
Hasil Bank Service Excellence Monitor (BSEM)

Tahun 2014-2015

Sumber: www.btn.co.id

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat terlihat bahwa bank yang berhasil

melakukan pelayanan adalah Bank BTN, Bank BTN menempati peringkat 6 dari

10 besar Bank Service Excellence Monitor. Akan tetapi, masih ditemukan keluhan

terhadap suatu hal, diantaranya mengenai KPR dan ATM. Maka service recovery

dibutuhkan dalam penanganan keluhan nasabah, bagaimana cara mengatasinya

sehingga membuat nasabah menjadi puas. Peneliti memilih Bank BTN Kantor

Cabang Depok sebagai obek penelitian karena menempati urutan ke 5 dari 19

Kantor Cabang yang berada di Kantor Wilayah I. Pengukuran yang dilakukan oleh

mystery shopping ini terhadap seluruh kantor cabang pada outlet-outlet dengan

secara sampling.
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Tabel 1.2 Hasil penilaian tabulasi survey Kantor Cabang Depok
Semester I tahun 2016

Sumber: Memo No.172/M/SNED/SQM/VII/2016 tgl 29 Juli 2016

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Service

Recovery Sebagai Strategi Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi

Pada Bank BTN Kantor Cabang Depok)”.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup pada objek penelitian dan agar

penelitian ini dapat berfokus pada permasalahan yang ingin diteliti, maka peneliti

memfokuskan permasalahan yang ingin diteliti dengan cara menetapkan batasan

penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Kantor Cabang Depok sebagai objek

penelitian. Responden dari penelitian ini adalah nasabah Bank BTN Kantor

Cabang Depok yang pernah memiliki service failure dalam hal penggunaan

ATM. Pada penelitian ini peneliti menekankan service recovery. Service

recovery yang baik akan menimbulkan kepuasan pelanggan.

Kantor Cabang Depok Penilaian
2016

Average
Score

1 KK Fakultas Psikologi UI 78,83

70,92
2 KCP Cinere 74,97
3 KC Depok 71,34
4 KK Gandul 69,25
5 KK Kukusan 67,26
6 KK Kelapa Dua 63,87
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b. Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap profitabilitas hampir di setiap bisnis

Ilieska (2013). Kepuasan pelanggan merupakan aset yang harus dipantau dan

dikelola sama seperti aset fisik. Pengelolaan prosedur service recovery yang

terlatih dan terampil dalam menangani keluhan penting dilakukan untuk

memastikan kepuasan pelanggan Kau & Loh (2006).

c. Penelitian ini hanya dilakukan pada konsumen yang sudah pernah mengalami

service failure, karena nasabah sudah merasakan service recovery yang

diberikan. Setelah merasakan service recovery yang didapat dengan baik,

sehingga timbul suatu kepuasan yang dirasa oleh nasabah.

1.3 Identifikasi Masalah

Persaingan di industri perbankan yang semakin meningkat khususnya

pelayanan, Bank BTN mengharuskan untuk terus dapat meningkatkan kualitas

pelayanannya. Salah satu hal yang dilakukan Bank BTN dalam meningkatkan

pelayanannya, dengan membuat nasabah puas. Akan tetapi tidak semua nasabah

mendapatkan rasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Bank BTN. Bank

BTN sering mendapatkan keluhan dari nasabah karena kegagalan dalam

pelayanan (service failure) yang dialaminya. Nasabah yang melakukan komplain

merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya service

recovery. Service recovery merupakan hal yang penting, karena harus dilakukan

dengan efektif untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
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1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas dapat diambil masalah dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Apakah distributive justice sebagai strategi perbankan berpengaruh

positif terhadap kepuasan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok?

2. Apakah procedural justice sebagai strategi perbankan berpengaruh positif

terhadap kepuasan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok?

3. Apakah interactional justice sebagai strategi perbankan berpengaruh

positif terhadap kepuasan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok?

1.5 Pembatasan Masalah

Menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan data penelitian dan

keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti dalam membuat penelitian ini, sehingga

terdapat beberapa batasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian ini hanya nasabah dari Bank BTN Kantor

Cabang Depok yang pernah mengalami service failure.

2. Responden dalam penelitian ini hanya nasabah berdomisili Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
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1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis distributive justice sebagai strategi

perbankan terhadap kepuasan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok.

2. Mengetahui dan menganalisis procedural justice sebagai strategi

perbankan terhadap kepuasan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok.

3. Mengetahui dan menganalisis interactional justice sebagai strategi

perbankan terhadap kepuasan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok.

1.7 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi

semua pihak diantaranya:

1. Praktisi

Penelitian ini diharapkan digunakan bagi praktisi sebagai landasan

dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan produk dan

menyangkut inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah bank atau

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan.

2. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

menambah pengetahuan tentang service recovery terhadap kepuasan

nasabah serta dapat berguna sebagai literature tambahan dalam

pengembangan pembelajaran.
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3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dasar atau

informasi awal bagi peneliti yang akan meneliti pada bidang yang sama.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai penulisan penelitian ini, maka

akan dijelaskan mengenai sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan gambaran mengenai

penelitian. Dalam bab ini juga diuraikan latar belakang, ruang lingkup masalah,

identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisikan kerangka teori yang ditulis dengan tujuan agar dapat

pemahaman dasar mengenai konsep serta menjelaskan landasan teori yang

digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab

permasalahan penelitian yang diajuakan, menjelaskan tentang objek penelitian,

desain penelitian, metode pengambilan data, operasional variabel, metode

pengolahan data.
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BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pengujian hipotesis yang dibuat

dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis

yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab

sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta saran bagi peneliti

sejenis berikutnya dan implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Jasa

Jasa adalah tindakan atau kinerja suatu pihak yang ditawarkan kepada

pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible dan tidak menghasilkan

kepemilikan apapun Kotler & Keller (2012). Jasa didefinisikan sebagai proses

yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak

harus sama) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau

sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan

sebagai solusi atas masalah pelanggan Tjiptono (2011). Keluhan pelanggan

merupakan konflik antara pelanggan dengan penyedia layanan Awwad (2012).

Pelayanan dapat membantu meningkatkan pemasaran dengan memanfaatkan

pelanggan untuk menjualkan produk dan jasa (Goodman, 2009).

2.1.1 Karakteristik Jasa

Tjiptono (2011) mengatakan ada lima karakteristik jasa bagi pembeli

pertamanya, yaitu:

1. Intangibility (Tidak berwujud)

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat,

atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman,

Indonesia Banking School
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proses, kinerja (performance), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak

dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau

dikonsumsi. Bagi para pelanggan, ketidakpastian dalam pembelian jasa

relatif tinggi karena terbatasnya search qualities, yakni karakteristik

fisik yang dapat dievaluasi pembeli sebelum pembelian dilakukan.

Untuk jasa, kualitas apa dan bagaimana yang akan diterima konsumen,

umumnya tidak diketahui sebelum jasa bersangkutan dikonsumsi.

2. Inseparability (Tidak dapat dipisahkan)

Bahwa produksi jasa tidak dapat terpisahkan dengan konsumsinya.

Dalam kata lain, pelanggan juga ikut terlibat dalam proses produksi

suatu jasa. Sehingga, penyedia jasa perlu untuk mengelola proses

produksi jasanya dengan baik supaya menghasilkan kualitas dan nilai

yang diinginkan.

3. Variability/Heterogeneity (Berubah-ubah)

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized output, artinya

banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa,

kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal ini dikarenakan jasa

melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan konsumsinya

yang cenderung tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak konsisten

dalam hal sikap dan perilakunya.

4. Perishability (Tidak tahan lama)

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Pelayanan dokter yang

sepi dari pasien, atau kapasitas jalur telepon yang tidak dimanfaatkan
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akan berlalu atau hilang begitu saja karena layanan jasa tersebut tidak

bisa disimpan.

5. Lack of Ownership

Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang.

Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penih atas penggunaan

dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi,

menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa,

pelanggan mungkin hanya memiliki akses personel atas suatu jasa untuk

jangka waktu terbatas (misalnya perawatan gigi dan mulut, treadmill,

pelayanan ambulance).

2.2 Service Recovery

Kotler & Keller (2012) mendefinisikan service recovery merupakan

tindakan untuk memuaskan pelanggan yang mengalami masalah layanan,

perusahaan jasa harus mendorong pelanggan komplain (dan membuat perusahaan

mudah untuk melakukannya), respon cepat, personal, dan mengembangkan sistem

masalah resolusi. Gustafsson (2009) Service recovery adalah tentang bagaimana

perusahaan dalam menangani komplain secara profesional dengan mengubah

keadaan yang negatif menjadi positif. Nursyamsiah & Virgostin (2011) Komitmen

dari perusahaan terhadap kepuasan pelanggan dan kualitas jasa tidak hanya

berasal dari janji-janji terhadap jasa namun juga dari bagaimana respon

perusahaan ketika terjadi sesuatu yang salah pada pelanggan. Komunda &

Osarenkhoe (2012) Perusahaan yang tidak dapat mengelola service recovery
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dengan baik, dapat membahayakan keberhasilan perusahaan pada jangka panjang.

Michel, Bowen, & Johnston (2009) Service recovery yang sukses dapat

meningkatkan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan organisasi,

komunikasi word-of-mouth yang positif, meningkatkan kepuasan pelanggan,

membangun hubungan baik dengan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Komunda

& Osarenkhoe (2012) Service recovery dilihat penting sebagai kepuasan

pelanggan dan evolusi kualitas kinerja perusahaan.

Yuliana (2012) merupakan tindakan spesifik yang dilakukan untuk

memastikan bahwa pelanggan mendapatkan tingkat pelayanan yang pantas setelah

terjadi masalah-masalah dalam pelayanan secara normal. Service recovery secara

umum dapat diwujudkan dengan tiga cara pokok yaitu:

a. Distributive justice

Distributive justice adalah atribut yang memfokuskan pada hasil dari

penyelesaian service recovery, sebagai contoh usaha apa yang dilakukan

perusahaan untuk menangani keluhan pelanggan. Distributive justice dapat

diwujudkan dengan memberi kompensasi kepada pelanggan, misalnya dengan

memberi diskon, kupon, free gift, dan sebagainya. Indikator distributive justice

dalam penelitian ini mengacu pada Nursyamsiah & Virgostin (2011) sebagai

berikut:

DJ1.Dalam menangani keluhan yang saya ajukan, Bank BTN telah memberikan

apa yang saya harapkan

DJ2.Saya senang dengan apa yang telah diberikan oleh Bank BTN kepada saya
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DJ3. Saya merasa solusi yang diberikan oleh Bank BTN dapat diterima dengan

baik

b. Procedural justice

Procedural justice merupakan atribut yang memfokuskan pada keadilan

yang diterima oleh konsumen ketika mengajukan komplain sesuai dengan

peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Procedural justice

meliputi process control, decision control, accessibility, timing/speed dan

flexibility ketika menangani komplain pelanggan. Indikator procedural justice

dalam penelitian ini mengacu pada Nursyamsiah & Virgostin (2011) sebagai

berikut:

PJ1. Saya merasa kebijakan Bank BTN bersifat fleksibel dalam menangani

keluhan saya

PJ2. Saya merasa pedoman/prosedur Bank BTN dalam mendengarkan dan

menangani keluhan saya sudah adil

PJ3. Bank BTN cepat dan tanggap dalam menangani keluhan yang saya ajukan

c. Interactional justice

Interactional justice adalah atribut yang memfokuskan pada kelakuan atau

respon yang ditujukkan oleh perusahaan ketika berhadapan dengan konsumen

pada saat mengajukan komplain. Interactional justice meliputi explanation,

honesty, politeness, effort, dan emphaty. Indikator interactional justice dalam

penelitian ini mengacu pada Nursyamsiah & Virgostin (2011) sebagai berikut:
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IJ3. Saya merasa permintaan maaf yang disampaikan Bank BTN sangat tulus

2.2.1 Proses Service Recovery

Lucas (2005) menjelaskan tujuan utama dari program service recovery

yang baik adalah mengembalikan kepercayaan dan hubungan pelanggan kepada

kondisi normal.

a. Mengajukan permohonan maaf

Mengajukan permohonan maaf yang tulus dengan memberikan penjelasan

dan perbaikan layanan sesuai prosedur tidak semudah yang dibayangkan.

Mendengarkan keluhan yang disampaikan nasabah dengan baik menjadi

kesempatan dalam melakukan perbaikan layanan. Permohonan maaf dapat

disampaikan secara langsung tatap muka atau secara tidak langsung dengan

melalui telepon, email, atau surat. Penting bagi perusahaan di bidang jasa untuk

peduli dan empati dengan kekecewaan yang dialami nasabah.

b. Ambil tindakan segera

Perusahaan harus segera mengambil tindakan setelah mengetahui adanya

permasalahan yang dialami nasabah. Dalam menyelesaikan masalah, nasabah

harus mengetahui proses penyelesaian dari masalah yang dialami, apakah

perusahaan mengalami hambatan atau upaya yang berhasil dilakukan. Nasabah

IJ1. Saya merasa Bank BTN sopan dan peduli terhadap masalah yang saya alami

IJ2. Saya merasa kepedulian Bank BTN dalam menangani keluhan saya sangat

tulus
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mungkin merasa puas jika perusahaan bertindak jujur dan terus melakukan upaya

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

c. Menunjukkan simpati

Dalam membantu nasabah, customer service harus menunjukkan simpati

untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Ekspresi seperti “Saya bisa

membayangkan, apabila diposisi Ibu atau Bapak”, customer service harus menjadi

pendengar yang baik saat menangani kekecewaan yang dialami nasabah. Jika

customer service tidak dapat menunjukkan rasa simpati terhadap nasabah, maka

mungkin nasabah tidak merasa nyaman, dengan pelayanan yang didapat.

d. Menyediakan ganti rugi

Customer service dapat melakukan kompensasi dengan kerugian yang di

alami nasabah. Kesalahan perusahaan harus sama dengan kerugian yang di alami

nasabah dari segi waktu, uang, dan tenaga. Memberikan tawaran kepada nasabah

merupakan tindakan positif tanpa harus meminta dan menuntutnya.

e. Lakukan tindak lanjut

Untuk mengetahui apakah perusahaan berhasil dalam menyelesaikan

permasalahan yang di alami nasabah dan nasabah merasa puas adalah dengan

menindaklanjuti. Menindaklanjuti dapat dilakukan dengan cara bertatap muka

langsung atau melalui telepon, setelah permasalahan tersebut diselesaikan.

2.3 Kepuasan Nasabah

Kepuasan nasabah merupakan hal penting yang menjadi tujuan dari

seluruh perusahaan atau organisasi di dunia. Kepuasan pelanggan merupakan
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evaluasi spesifik terhadap keseluruhan pelayanan yang diberikan pemberi jasa,

sehingga kepuasan pelanggan hanya dapat dinilai berdasarkan pengalaman yang

pernah dialami saat proses pemberian pelayanan Setyawan & Susila, dalam

Nursyamsiah & Virgostin (2011). Sedangkan Fogli (2006) mendefinisikan

kepuasan pelanggan merupakan keseluruhan evaluasi dari organisasi produk dan

jasa terhadap ekspektasi pelanggan yang tidak hanya terbatas pada kualitas

pelayanan saja.

Agar seluruh tim manajemen suatu perusahaan berorientasi kepada

kepuasan pelanggan, maka perusahaan memerlukan data yang jelas tentang

keinginan pelanggan dan harus menggunakan data tersebut dengan tepat Goodman

(2009). Data yang jelas tersebut diperlukan untuk menjaga para pelanggan agar

tetap setia pada suatu perusahaan. Seperti yang disebutkan Kotler & Keller (2012)

dalam bukunya bahwa menjaga dan memelihara kepuasan pelanggan diperlukan

untuk memastikan para pelanggan tetap kembali pada perusahaan tersebut.

Kepuasan pelanggan sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Kepuasan

pelanggan merupakan aset yang harus dipantau dan dikelola sama seperti aset

fisik. Diperlukan survei kepuasan pelanggan dari pihak ketiga, tujuannya adalah

untuk memberikan indikator kepuasan pelanggan yang dapat diandalkan Ilieska

(2013). Ilieska,K.,Risteska,A., Miladinoski,S. dalam Ilieska, (2013) beberapa hal

yang diperlukan dalam pemantauan kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Siapkan tujuan

2. Tentukan target kelompok

3. Memilih metode pengumpulan data
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4. Mengembangkan pengukuran

5. Menganalisis dan pelaporan data

6. Menerapkan keinginan pelanggan berdasarkan informasi yang didapat.

2.4 Pengembangan Hipotesis Dan Penelitian Terdahulu

2.4.1 Pengaruh Positif Distributive Justice terhadap Kepuasan Nasabah

Distributive justice merupakan salah satu upaya service recovery,

bagaimana sikap dari penyedia pelayanan dalam menenangkan pelanggan yang

mengalami keluhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kau &

Loh (2006) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan distributive

justice terhadap kepuasan pelanggan melalui service recovery. Penelitian yang

dilakukan oleh Mattila (2001) juga menyatakan bahwa temuan ini konsisten yaitu

distributive justice memiliki dampak besar terhadap kepuasan pelanggan.

Ho1: Distributive justice tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan

nasabah

Ha1: Distributive justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

2.4.2 Pengaruh Positif Procedural Justice terhadap Kepuasan Nasabah

Procedural Justice mengacu kepada percaya atau tidaknya pelanggan

terhadap prosedur yang digunakan dalam membuat keputusan yang adil

Gustafsson (2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ok, Back, & Shanklin

(2005) menyatakan procedural justice memiliki efek utama yang signifikan

terhadap kepuasan pelanggan. Hasilnya menunjukkan bahwa frontliner sebagai
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lini depan dapat merespon langsung dan memulihkan kegagalan yang paling

efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Kau & Loh (2006) juga menyatakan bahwa

procedural justice berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kepuasan

pelanggan dengan service recovery.

Ho2: Procedural justice tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan

nasabah

Ha2: Procedural justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

2.4.3 Pengaruh Positif Interactional Justice terhadap Kepuasan Nasabah

Interactional justice terkait dengan perlakuan yang diterima nasabah

secara personal sesuai dengan prosedur yang berlaku Tax, Brown, &

Chandrashekaran, (1998). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gruber (2011)

menyatakan bahwa service recovery dengan interactional justice berpengaruh

positif terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Yunri,

Ekowati, & Wijayanti, (2014) juga menyatakan interactional justice berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

Ho3: Interactional justice tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan

nasabah

Ha3: Interactional justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah
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Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama

Pengarang dan

Judul

Penelitian

Variabel Metode

Penelitian

Hasil Research Gap

1. Relationship
of Perceived
Justice to
Service
Recovery,
Service
Failure
Attributions,
Recovery
Satisfaction,
and Loyalty
in the
Context of
Airline
Travelers
(Davoud
Nikbin, Malliga
Marimuthu,
Sunghyup Sean
Hyun, dan Ishak
Ismail: 2015)

Variabel
Dependen:
Recovery
Satisfaction,
Customer
Loyalty
Variabel
Independen:
Perceived
Justice with
Service
Recovery,
Service
Failure
Attributions

Multi
Linier
Regresi

Perceived
justice in
service
recovery
berpengaruh
positif
terhadap
recovery
satisfaction
dan customer
loyalty, dan
service
failure
attributions
memediasi
perceived
justice in
service
recovery
dengan
recovery
satisfaction

Penelitian ini
tidak
menggunakan
variabel
service failure
attributions
dan
customer
loyalty.
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No

Nama
Pengarang dan

Judul
Penelitian

Variabel Metode
Penelitian

Hasil Research Gap

2. Remedy or Cure
for Service
Failure? Effects
of Service
Recovery on
Customer
Satisfaction and
Loyalty
(M. Komunda
dan A.
Osarenkhoe:
2012)

Variabel
Dependen:
Customer
Satisfaction,
Customer
Loyalty

Variabel
Independen:
Service
Recovery,
Communicati
on

Analisis
Regresi
Berganda

Komunikasi
dalam service
recovery
memiliki
dampak
positif
terhadap
kepuasan
pelanggan,
yang
mengarah ke
tingkat
loyalitas
pelanggan

Penelitian ini
tidak
menggunakan
variabel
customer
loyalty, dan
communication
.

3. Pengaruh
Service
Recovery
Terhadap
Loyalitas Yang
Dimediasi
Kepuasan
Pelanggan
(Siti
Nursyamsiah,
dan Oryza Dian
Virgostin: 2011)

Variabel
Dependen:
Customer
Satisfaction,
Customer
Loyalty
Variabel
Independen:
Service
Recovery

Analisis
Regresi
Sederhana
Path
Analysis

Service
Recovery
berpengaruh
secara positif
terhadap
kepuasan dan
loyalitas
pelanggan.

Penelitian ini
tidak
menggunakan
variabel
customer
loyalty.
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No Nama
Pengarang
dan Judul
Penelitian

Variabel Metode
Penelitian

Hasil Research Gap

4. Menciptakan
Kepuasan dan
Loyalitas
Pelanggan
Melalui Citra
dan Service
Recovery
(Ken Sudarti
dan Iva Atika:
2013)

Variabel
Dependen:
Loyalitas
Pelanggan
Variabel
Independen:
Citra
Makanan
Tradisional,
Service
Recovery,
Kepuasan
Pelanggan

Analisis
Linier
Berganda

Menerapkan
service
recovery dan
mempertahank
an citra dapat
terciptanya
kepuasan
pelanggan dan
loyalitas

Penelitian ini
tidak
menggunakan
variabel
loyalitas
pelanggan, dan
citra makanan
tradisional.

5. The Effect of
Perceived
Justice on
Recovery
Satisfaction,
Trust, Word-
of-Mouth, and
Revisit
Intention in
Upscale
Hotels
(Taegoo Terry
Kim, Woo
Gon Kim,
Hong-Bumm
Kim: 2007)

Variabel
Dependen:
Recovery
Satisfaction,
Word-of-
Mouth, Trust,
Revisit
Intention
Variabel
Independen:
Distributive
Justice,
Procedural
Justice,
Interactional
Justice

Path
Analysis

Distributive
Justice,
Procedural
Justice,
Interactional
Justice
memiliki
dampak positif
terhadap
kepuasan
pelanggan,
melalui Word-
of-Mouth,
Trust, Revisit
Intention

Penelitian ini
tidak
menggunakan
variabel Word-
of-Mouth,
Trust, Revisit
Intention.

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

2.5 Rerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dirancang model analisis untuk

menghubungkan variabel yang terdapat dalam penelitian ini melalui, distributive
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justice, procedural justice, dan interactional justice terhadap kepuasan nasabah.

Secara garis besar, rerangka penelitian digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.1

Rerangka Penelitian

Ha1(+)

Ha2(+)

Ha3(+)

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Model penelitian, didapat pengaruh service recovery yang meliputi

distributive justice, procedural justice, dan intera

ctional justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian yang telah

dijabarkan, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho1: Distributive justice tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Distributive
Justice

Procedural
Justice

Interactional
Justice

Kepuasan
Nasabah
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Ha1: Distributive justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Ho2: Procedural justice tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Ha2: Procedural justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Ho3: Interactional justice tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Ha3: Interactional justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah service recovery sebagai

strategi perbankan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Adapun yang

menjadi objek penelitian ini adalah nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok

yang pernah mengalami service failure. Alasan mengapa peneliti memilih nasabah

Bank BTN Kantor Cabang Depok adalah karena mudah mendapatkan data, dan

Bank BTN Kantor Cabang Depok menempati urutan ke 5 dari 19 Kantor Cabang

yang berada di Kantor Wilayah I menurut hasil penilaian tabulasi survey Kantor

Cabang semester I tahun 2016. Sehingga peneliti merasa perlu untuk dilakukan

penelitan untuk mengetahui kepuasan nasabah terhadap service recovery yang

diterima.

3.2 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan

suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena Hermawan (2006). Desain yang

digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional, yaitu desain studi untuk

mempelajari dan melihat dinamika hubungan antara kondisi yang terjadi pada
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objek penelitian dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan semua

informasi diambil dalam satu waktu sekaligus Malhotra (2009).

3.3 Metode Pengambilan Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer

maupun data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai

dengan keinginan peneliti Malhotra (2009). Pernyataan – pernyataan yang

diajukan disusun berdasarkan indikator – indikator yang telah ditentukan agar

tidak menyimpang dari tujuan penelitian, dengan menggunakan skala likert 1-

7. Dalam kuesioner tersebut terdapat 12 pertanyaan tertutup yang diukur

dengan skala likert dalam bentuk interval.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang merupakan sumber data yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui perantara, dengan kata lain data

tersebut diperoleh dan dicatat oleh pihak lain Malhotra (2009). Pengumpulan

data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan

dalam upaya utuk menggali konsep dan memahami teori – teori dari literatur

serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang

diperoleh melalui studi literatur didapat dari berbagai sumber seperti buku
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teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, sumber referensi dan buku pedoman

dalam bentuk cetak maupun elektronik.

3.3.2 Populasi

Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen – elemen yang ingin kita

buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil Griffin (2012). Populasi dalam

penelitian ini adalah nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok.

3.3.3 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terpilih untuk

berpartisipasi dalam sebuah studi penelitian Malhotra (2009). Teknik sampling

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah sampel

dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sampel menurut Hair et al., (2014).

Dinyatakan pula oleh Hair et al. (2014) bahwa pedoman ukuran sampel tergantung

dari jumlah indikator dan dapat dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah indikator

dalam penelitian ini ada 12, dikali 5 menjadi 60 responden yang merupakan

nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok yang pernah mengalami service

failure.

Jumlah sampel = Indikator x 5

Jumlah sampel = 12 x 5 = 60

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah:

1. Responden merupakan nasabah aktif

2. Responden menggunakan kartu ATM dan fasilitas ATM
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3. Responden pernah mengalami service failure, minimal 1 kali

4. Customer Service yang dapat menyelesaikan service failure tersebut

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Opersionalisasi Variabel

No. Variabel Pengukuran Skala
Pengukuran

1. Distributive justice adalah

atribut yang memfokuskan

pada hasil dari penyelesaian

service recovery

Yuliana (2012)

DJ1. Dalam menangani

keluhan yang saya ajukan,

Bank BTN telah memberikan

apa yang saya harapkan

DJ2. Saya senang dengan apa

yang telah diberikan oleh

Bank BTN kepada saya

DJ3. Saya merasa solusi yang

diberikan oleh Bank BTN

dapat diterima dengan baik

Skala Likert

1 – 7

2. Procedural justice

merupakan atribut yang

memfokuskan pada

keadilan yang diterima oleh

konsumen ketika

mengajukan komplain

sesuai dengan peraturan dan

kebijakan yang telah

ditetapkan perusahaan

Yuliana (2012)

PJ1. Saya merasa kebijakan

Bank BTN bersifat fleksibel

dalam menangani keluhan

saya

PJ2. Saya merasa

pedoman/prosedur Bank

BTN dalam mendengarkan

dan menangani keluhan saya

sudah adil

PJ3. Bank BTN cepat dan

tanggap dalam menangani

keluhan yang saya ajukan

Skala Likert

1 – 7
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No. Variabel Pengukuran Skala
Pengukuran

3. Interactional justice adalah

atribut yang memfokuskan

pada kelakuan atau respon

yang ditujukkan oleh

perusahaan ketika

berhadapan dengan

konsumen pada saat

mengajukan komplain.

Yuliana (2012)

IJ1. Saya merasa Bank BTN

sopan dan peduli terhadap

masalah yang saya alami

IJ2. Saya merasa kepedulian

Bank BTN dalam menangani

keluhan saya sangat tulus

IJ3. Saya merasa permintaan

maaf yang disampaikan Bank

BTN sangat tulus

Skala Likert

1 – 7

4. Kepuasan pelanggan

merupakan evaluasi spesifik

terhadap keseluruhan

pelayanan yang diberikan

pemberi jasa, sehingga

kepuasan pelanggan hanya

dapat dinilai berdasarkan

pengalaman yang pernah

dialami saat proses

pemberian pelayanan

Setyawan & Susila, dalam

Nursyamsiah & Virgostin

(2011)

KP1. Saya merasa sangat

puas dengan penanganan

keluhan saya oleh Bank BTN

KP2. Saya merasa sangat

puas dengan kecepatan,

ketepatan dan kehandalan

Bank BTN dalam

menyelesaikan keluhan saya

KP3. Saya merasa hasil yang

saya peroleh setelah

menyampaikan keluhan

sesuai dengan apa yang saya

harapkan Nursyamsiah &

Virgostin (2011)

Skala Likert

1 – 7
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3.5 Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka tahap berikutnya adalah melakukan

pengujian terhadap data tersebut. Pengambilan data dalam penelitian ini

menggunakan metode survei dengan membagikan kuesioner kepada responden.

Proses pengolahan data, penulis menggunakan alat bantu analisis statistik, yaitu

Software SPSS (Statistic for Product and Service Solution).

Analisis data-data yang diperoleh pada penelitian ini, diperlukan metode

statistik yang relevan dengan data dan tujuan penelitian. Beberapa uji dan analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier digunakan untuk menguji rangkaian pengaruh antara

satu variabel bebas dengan variabel terikat. Tahap ini, digunakan pengolahan

dengan metode regresi linier, dimana peneliti mengambil nilai X untuk melakukan

estimasi atau memprediksi nilai Y, proses itu disebut prediksi sederhana (simple

prediction). Persamaan regresi yang dipakai adalah sebagai berikut:

Y = β1 Χ1 + β2 Χ2 + β3 Χ3 + е

Keterangan :

Y = Kepuasan nasabah

β1 = Koefisien regresi dari variabel X1 (Distributive Justice)

X1 = Distributive Justice

β2 = Koefisien regresi dari variabel X2 (Procedural Justice)

X2 = Procedural Justice
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β3 = Koefisien regresi dari variabel X3 (Interactional Justice)

X3 = Interactional Justice

e = Error

3.5.2 Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk mengukur validitas dari hasil jawaban kuesioner

yang menunjukkan kedalaman pengukuran suatu alat ukur. Uji validitas adalah

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kebenaran atau kesahihan (valid)

suatu instrumen Malhotra (2009). Sebuah instrumen dikatakan valid jika

instrumen tersebut mampu mengukur apa yang akan diukur Agusyana (2011).

Penelitian ini, uji validitas butir-butir pernyataan yang digunakan dalam

kuesioner akan diuji dengan menggunakan uji analisis faktor. Pengukuran

validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor untuk melihat nilai Kaiser

Meyen Oikin (KMO) Measures of Sampling Adequacy (MSA), Bartlett’s Test of

Sphericity, dan Factor Loading of Component Matrix. Syarat dan ketentuan dari

dari setiap nilai tersebut dijelaskan seperti berikut Maholtra (2009):

1. Kaiser Meyen Oikin Measure of Sampling Adequacy (KMO)

Merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk menguji kecocokan analisis.

Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor telah

memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 mengindikasikan analisis

faktor tidak memadai.

2. Bartlett’s Test of Sphericity

Bartlett’s Test of Sphericity atau nilai signifikansi mengindikasikan bahwa

matriks korelasi adalah matriks identitas yang mengidentifikasikan bahwa
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variabel-variabel dalam faktor analisis bersifat related/unrelated. Nilai

Bartlett’s Test of Sphericity atau nilai signifikansi kurang dari 5%

menunjukkan hubungan yang signifikan antar variabel dan merupakan nilai

yang diharapkan.

3. Anti Image Matrices

Uji ini dilakukan untuk memprediksi suatu variabel memiliki kesalahan

terhadap variabel lain. Uji ini yang harus diperhatikan adalah nilai Measures of

Sampling Adequacy (MSA) pada diagonal anti image correlation. Nilai MSA

berkiasar antara 0 sampai dengan 1 dengan kriteria:

a. Nilai MSA sama dengan 1 menandakan bahwa variabel dapat diprediksi

tanpa kesalahan oleh variabel lain.

b. Nilai MSA lebih dari 0,5 menandakan bahwa variabel masih dapat

diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.

c. Nilai MSA kurang dari 0,5 menandakan bahwa variabel tidak dapat

diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Pengulangan perhitungan

analisis faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA

kurang dari 0,5.

2. Factor Loading of Component Matrix

Merupakan besarnya korelasi suatu indikator dengan faktor yang terbentuk.

Tujuannya untuk menentukan validitas setiap indikator dalam mengkonstruk

seriap variabel. Persyaratan validitas suatu indikator dikatakan valid

membentuk suatu faktor apabila memiliki factor loading diatas 0,5.
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3.5.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu untuk melihat seberapa konsisten hasil pengukuran

yang didapatkan dalam penelitian atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas

berkaitan dengan keandalan dan konsistensi suatu indikator dengan mengukur

tingkat akurasi dan presisi dari jawaban yang mungkin, dari beberapa pertanyaan

Neuman (2003).

Malhotra (2005) mengemukakan bahwa skala pengukuran yang reliabel

sebaiknya memiliki nilai Cronbach’s Alpha minimal 0,60. Cronbach’s Alpha

dapat diinterpretasikan sebagai korelasi dari skala yang diamati dengan semua

kemungkinan pengukur skala lain yang mengukur hal yang sama dan

menggunakan jumlah butir pernyataan yang sama.

3.5.4 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak Ghozali (2011). Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau

mendekati normal. Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan

metode dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting

data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data menyebar di sekitar garis

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi

asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak
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mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

Adapun uji hipotesa untuk pengujian normalitas sebagai berikut:

Ho: Residual data terdistribusi normal

Ha: Residual data tidak terdistribusi normal

3.6 Pengujian Asumsi Klasik

3.6.1.   Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2008), uji heteroskedastisitas digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas,

yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada

model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak

adanya gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara

melihat plot antara nilai prediksi (ZPRED) dengan residual (SRESID). Deteksi

ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan

ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah

residual (Y  prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-studentized Ghozali (2011).

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu teratur

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah

terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas Ghozali (2011). Dampak yang akan timbul adalah asumsi

yang terjadi masih tetap bias. Hipotesis sebagai berikut:

Analisis Service Recovery..., Aisyah Sarahditya, Ma.-IBS, 2017



36

Indonesia Banking School

Ho: Tidak terdapat heteroskedastisitas

Ha: Terdapat heteroskedastisitas

3.6.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2008), uji multikolinearitas digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas,

yaitu mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antar masing –

masing variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui ada atau

tidaknya penyimpangan multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (Variance

Inflation Factor) pada masing – masing variabel independen. Jika nilai VIF

masing – masing variabel bebas di bawah 5, maka dikatakan model regresi yang

digunakanan tidak terjadi persoalan multikolinearitas Priyatno (2008).

3.7 Uji Parsial (Uji t)

Uji t umumnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen Ghozali (2011). Perbandingan nilai signifikansi dari nilai t hitung

masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang telah

ditetapkan, yaitu sebesar 5% (α = 0,05).

Apabila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel. Sebaliknya, apabila p ≥

0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel
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independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan

sebesar α = 0,05.

3.8 Koefisien Determinasi

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak

terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar

persentase variasi variabel independen yang   digunakan   dalam   model

mampu   menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila R2 = 0, maka tidak

ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel

independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang

digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen.

Sebaliknya, R2 = 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan

variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi

variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi

variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

KD = R2 x 100%
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Dibentuk agar masyarakat rajin menabung, dan pernah dibekukan Jepang.

Menyimak perjalanan Bank BTN, cukup mengharubiru. Sebab, bank itu lahir

ketika rakyat kita tengah merebut kemerdekaan yang dirampas Belanda. Sekitar

1897, berdirilah bank Postspaar Bank cikal bakal Bank BTN. Postpaarbank

berkedudukan di Batavia (Jakarta) yang didirikan untuk mendidik masyarakat

pada saat itu agar gemar menabung. Melalui Postspaarbank, masyarakat

diperkenalkan lembaga perbaikan secara luas. Meskipun tentunya sistem

perbankan yang ada pada saat itu tidak sama dan jauh dari sempurna bila

dibandingkan dengan sistem perbankan saat ini. Sampai akhir 1931, peranan

Pospaarbank dalam penghimpunan dana masyarakat terus menunjukkan adanya

peningkatan yang sangat baik. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya

minat masyarakat pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan uangnya di bank.

Sampai dengan akhir 1939, Postpaarbank telah berhasil menghimpun dana

masyarakat sebesar Rp 5,4 juta. Sebuah jumlah yang sangat, besar pada masa itu.

Prestasi yang berhasil dicapai oleh Postspaarbank itu sebetulnya sejalan dengan

kebijakan sistem desentralisasi yang-dilaksanakan pada saat itu. Sejarah
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keberhasilan Postspaarbank, akhirnya membawa dampak positif dengan mulai

dibukanya 4 kantor cabang Postspaarbank masing-masing di Makasar (saat ini

Ujung Pandang), Surabaya, Jakarta, dan Medan. Dalam perjalanannya,

keberhasilan Postspaarbank dalam menghimpun dana masyarakat itu mendapat

ujian pada sekitar 1940 dengan diserbunya Netherland oleh tentara Jerman.

Serbuan itu akhirnya membawa dampak terhadap terkurasnya dana yang telah

dihimpun Postspaarbank secara besar-besaran oleh para nasabahnya. Tidak kurang

dari Rp 11 juta dana yang terkuras untuk dibayarkan Postspaarbank kepada

nasabah hanya dalam waktu beberapa hari saja. Namun, nasib baik masih berada

pada Postspaarbank, karena hal itu tidak berlangsung lama. Pada 1941,

kepercayaan masyarakat sudah mulai pulih kembali yang ditandai dengan mulai

banyaknya masyarakat yang menabung uangnya pada Postspaarbank. Berdasarkan

catatan sejarah, hanya dalam waktu singkat pada tahun yang sama, telah

terkumpul dana yang dihimpun dari masyarakat sebesar Rp 58,8 juta. Sejarah

kemudian tidak berhasil mencatat keberhasilan Postspaarbank, karena setahun

kemudian atau tahun 1942 dengan masuknya tentara Jepang ke Indonesia,

operasional Postspaarbank praktis mengalami kemandegan karena telah

dibekukan. Kemudian, Jepang masuk dan mengubah semua bentuk pemerintahan

dan segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kehendak

Jepang yang berhasil mengusir Belanda pada saat itu dari wilayah Indonesia.

Secara resmi pada tahun itu Jepang telah mengambilalih kekuasaan Belanda di

Indonesia dan Postspaarbank yang merupakan bank karya kolonial Belanda

dibekukan. Sebagai gantinya pemerintah Jepang mendirikan Tyokin Kyoku.

Analisis Service Recovery..., Aisyah Sarahditya, Ma.-IBS, 2017



40

Indonesia Banking School

Pada prinsipnya, misi Tyokin Kyoku bentukan Jepang tidaklah jauh

dengan maksud dan tujuan Postspaarbank produk kolonial Belanda. Yaitu untuk

mengajak masyarakat Indonesia gemar menabung. Namun, dalam perjalanannya

ternyata misi Tyokin Kyoku tidak semulus apa yang pernah dilakukan

Postspaarbank dalam menghimpun dana masyarakat melalui tabungan tersebut.

Ironisnya, Tyokin Kyoku gagal dalam menjalankan misinya karena masyarakat

menganggap bahwa manabung melalui Tyokin Kyoku itu dirasakan adanya

paksaan. Sehingga dengan sendirinya masyarakat enggan untuk melakukan

penabungan pada saat itu. Meskipun demikian, Tyokin Kyoku telah berhasil

membuka cabangya di Jogjakarta pada masa itu. Setelah kemerdekaan berhasil

diraih, Tyokin Kyoku diambilalih pemerintah Indonesia. Namanya diubah

menjadi Kantor Tabungan Pos atau disingkat KTP. Pembentukan KTP pada saat

itu diprakarsai oleh Darmosoetanto selaku direktur pertama KTP. Dalam

perjalanannya, pada akhirnya KTP mempunyai peran yang sangat besar. Peran

yang sangat berarti pada saat itu adalah adanya tugas KTP dalam pengerjaan

penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Sejarah telah

mencatat bahwa pada masa pendudukan Jepang, peredaran uang yang ada saat itu

ditarik dan diganti dengan uang Jepang. Maka begitu Indonesia merdeka, melalui

KTP itulah uang Jepang yang masih beredar kemudian ditarik dan diganti dengan

uang Indonesia.

Ketika Agresi Militer Belanda ke Indonesia, KTP tidak dapat bekerja

dengan aman. Dan,dengan agresi Belanda itu, pada 19 Desember 1946 KTP dan

kantor-kantor cabangya yang telah tersebar di Indonesia resmi diduduki oleh
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Belanda. Namun, pada Juni 1949 pemerintah Republik Indonesia membuka

kembali KTP tersebut sekaligus mengganti namanya menjadi Bank Tabungan Pos

Republik Indonesia. Kemudian berganti menjadi Bank Tabungan Pos. Pada 9

Februari 1950, Bank Tabungan Pos dibekukan dan selanjutnya dibentuklah Bank

Tabungan Negara (BTN). Selanjutnya, tanggal tersebut diperingati sebagai

kelahiran Bank BTN. Perkembangannya terus melejit, sampai sekarang sudah

memiliki 1.102 kantor di seluruh Indonesia.

4.1.2 Visi dan Misi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Sebagai pedoman dalam mengelola usahanya, Direksi Bank BTN telah

menetapkan visi dan misi Ban BTN. Adapun visi dan misi Bank BTN adalah

sebagai berikut:

Visi

Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.

Misi

1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan

industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah.

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan

produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

3. Menyiapkan dan mengembangkan Human Capital yang berkualitas,

profesional dan memiliki integritas tinggi.

4. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-

hatian dan good corporate governance untuk meningkatkan Shareholder
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Value.

5. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

4.1.3 Produk PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero)

4.1.3.1 Produk Dana

a. Giro

1. Giro Rupiah : Produk simpanan dengan fleksibilitas tinggi yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan

cek/bilyet  giro.

2. Giro Valas : Produk simpanan dalam denominasi USD dengan

fleksibilitas tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek/bilyet giro.

b. Deposito

1. Deposito Rupiah : Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah

2. Deposito Valas : Simpanan berjangka dalam mata uang USD

c. Tabungan

1. Tabungan Batara : Tabungan dengan berbagai kemudahan transaksi

untuk menunjang aktivitas keuangan anda.

2. Tabungan Prima : Tabungan investasi dengan berbagai keuntungan

yang mengatarkan anda pada kehidupan lebih baik.

3. Tabungan Payroll : Tabungan batara yang khusus digunakan untuk

nasabah yang memakai fasilitas payroll Bank BTN
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4. Tabungan Junior : Tabungan untuk edukasi menabung bagi anak-

anak usia 0 sampai dengan 12 tahun

5. Tabungan Juara : Tabungan untuk edukasi dan sesuai dengan

kebutuhan generasi muda usia 12 sampai dengan 23 tahun

6. Tabungan E’Batarapos : Merupakan produk tabungan Bank BTN

yang diselenggarakan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero)

7. TabunganKu : Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah

dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

8. Tabungan Haji Reguler : Merupakan tabungan yang diperuntukkan

kepada calon jemaah haji yang akan mempersiapkan ibadah haji dengan

program penyelenggaraan haji reguler

9. Tabungan Haji Plus : Merupakan tabungan yang khusus

diperuntukkan kepada calon jemaah haji yang akan menjalankan ibadah

haji dengan program penyelenggaraan haji khusus

10. Tabungan Batara Pensiunana : Tabungan yang diperuntukkan bagi para

pensiunan sebagai sarana penerimaan pensiun setiap bulan yang

dibayarkan oleh PT. Taspen (Persero)

11. Tabungan Simpanan Pelajar : Tabungan untuk edukasi menabung bagi

anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun

12. Tabungan Perumahan : Merupakan produk tabungan dalam

rangka membantu lebih banyak masyarakat Indonesia untuk menabung

dengan tujuan membeli rumah khususnya rumah pertama
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13. Tabungan BTN Cermat : Tabungan yang diterbitkan oleh Bank

BTN melalui jaringan Agen Bank yang telah ditunjuk oleh Bank BTN

dalam program Laku Pandai dengan menggunakan sarana teknologi

informasi

4.2 Hasil Analisis Pembahasan

4.2.1 Profil Responden

Pengambilan data profil responden yang dilakukan peneliti sebanyak 60

responden, yaitu nasabah yang berdomisili di Jabodetabek, pernah memiliki

service failure pada ATM minimal satu kali, dan customer service yang dapat

menyelesaikan service failure tersebut. Profil responden pada penelitian ini

berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan pendapatan

per bulan. Berikut ini data responden selengkapnya.
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4.2.2 Jenis Kelamin

Gambar 4.1 Diagram Jenis Kelamin

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dapat dilihat pada gambar

4.1 bahwa dari 60 responden yang berjenis kelamin pria dengan jumlah 23 orang

atau sebesar 38%. Sedangkan responden berjenis kelamin wanita dengan jumlah

37 orang atau sebesar 62%.

4.2.3 Usia

Gambar 4.2 Diagram Usia Responden

Sumber: Data olahan peneliti, 2017
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Berdasarkan gambar 4.2 di atas, menunjukkan bahwa dari 60 responden

yang berusia antara 17-20 tahun dengan jumlah 6 orang atau sebesar 10%.

Responden yang berusia 21-24 tahun dengan jumlah 13 orang atau sebesar 22%,

usia 25-28 tahun sebesar 23 orang atau sebanyak 38%, dan responden yang

berusia >29 tahun sejumlah 18 orang atau 30%.

4.2.4 Pekerjaan Responden

Gambar 4.3 Diagram Pekerjaan Responden

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, menunjukkan bahwa dari 60 responden

sebanyak 28 orang atau 47% memiliki pekerjaan karyawan swasta, untuk kategori

lainnya adalah responden yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai BUMN

maupun ibu rumah tangga dengan jumlah 18 orang atau 30%, untuk pelajar

sejumlah 8 orang atau 13%, wirausaha sejumlah 4 orang atau 7%, dan Pegawai

Negeri Sipil sejumlah 2 orang atau 3%.
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4.2.5 Pendidikan Terakhir Responden

Gambar 4.4 Diagram Pendidikan Terakhir Responden

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, menunjukkan bahwa dari 60 responden,

sebanyak 26 orang atau sebesar 43% adalah sarjana, 16 orang atau 27% memiliki

pendidikan terakhir D3, sedangkan SMA/sederajat sebesar 18 orang atau 30%.

4.2.6 Pendapatan Per Bulan

Gambar 4.5 Diagram Pendapatan Per Bulan

Sumber: Data olahan peneliti, 2017
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Berdasarkan gambar 4.5 di atas, menunjukkan bahwa dari 60 responden

sebanyak 33 orang atau 55% memiliki pendapatan per bulan didominasi pada

nominal Rp 2.500.000,- s/d Rp 5.000.000,-,, untuk responden yang memiliki

pendapatan sebesar Rp 5.000.000,- s/d Rp 7.000.000,- sejumlah 10 orang atau

17%, responden yang memiliki pendapatan sebesar <Rp 1.000.000,- sejumlah 7

orang atau 12%, sedangkan responden dengan pendapat per bulan >Rp

10.000.000,- terdapat 6 orang atau 10%, dan sisanya 4 orang atau 7% yang

memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-.

4.3 Analisis Hasil Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengumpulkan responden sebanyak

60 orang yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung.

4.3.1 Uji Validitas Data Penelitian

Dalam uji validitas yang dilakukan pada variavel distributive justice,

procedural justice, interactional justice harus memiliki nilai KMO lebih dari 0,5

untuk memenuhi syarat validitas. Sedangkan nilai component matrix factor

loading dari masing-masing item akan dinyatakan valid jika nilainya lebih dari

0,5.
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Penelitian Varibel Independen

Variabel KMO Pertanyaan Factor
Loading

Kesimpulan

Distributive
Justice

0,756

Bank BTN telah memberikan apa yang
saya harapkan

0,934 Valid

Saya senang apa yang telah diberikan
Bank BTN kepada saya

0,913 Valid

Solusi yang diberikan Bank BTN dapat
diterima dengan baik

0,929 Valid

Procedural
Justice

0,623

Kebijakan Bank BTN fleksibel dalam
menagani keluhan saya

0,817 Valid

Pedoman prosedur Bank BTN dalam
mendengarkan dan menangani keluhan
saya sudah adil

0,938 Valid

Bank BTN cepat dan tanggap dalam
menangani keluhan

0,856 Valid

Interactional
Justice

0,763

Bank BTN peduli terhadap masalah yang
saya alami

0,928 Valid

Bank BTN menangani keluhan saya
dengan tulus

0,936 Valid

Permintaan maaf yang disampaikan Bank
BTN sangat tulus

0,929 Valid

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui dari masing-masing variabel

independen yaitu distributive justice, procedural justice, dan interactional justice

memiliki nilai KMO lebih dari 0,5, dan nilai factor loading dalam masing-masing

pertanyaan juga memiliki nilai lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semua

pertanyaan dari variabel independen tersebut telah memenuhi nilai yang

diharapkan atau valid.

Selanjutnya pada tabel 4.2 variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan

memiliki nilai KMO sebesar 0,745 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut

valid, dan factor loading juga memiliki nilai lebih besar dari 0,5 yang berarti

nilai tersebut sudah memenuhi nilai yang diharapkan atau valid.
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Data Penelitian Variavel Dependen

Variabel KMO Pertanyaan Factor
Loading

Kesimpulan

Kepuasan
Pelanggan

0,745

Saya puas dengan
penanganan keluhan oleh
Bank BTN

0,908 Valid

Saya puas dengan keepatan,
ketepatan, dan kehandalan
bank dalam menyelesaikan
keluhan

0,941 Valid

Hasil yang saya peroleh
setelah menyampaikan
keluhan sesuai dengan yang
saya harapkan

0,919 Valid

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

4.3.2 Uji Reliabilitas Data Penelitian

Skala pengukuran sebuah variabel yang reliabel sebaiknya memiliki nilai

Cronbach’s Alpha minimal 0,60 (Maholtra, 2005). Berikut data yang diperoleh,

setelah dilakukannya uji reliabilitas:

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian

Variabel Jumlah
Pertanyaan

Cronbach’s
Alpha

Kesimpulan

Distributive
Justice

3 0,915 Reliable

Procedural
Justice

3 0,808 Reliable

Interactional
Justice

3 0,923 Reliable

Kepuasan
Pelanggan

3 0,913 Reliable

Sumber: Data olahan peneliti, 2017
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas untuk masing-masing variabel memiliki nilai

cronbach’s alpha lebih dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa semua dimensi

dapat diandalkan dan reliabel untuk dijadikan instrumen dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak Ghozali (2011). Berikut data sebaran normal probability plot:

Gambar 4.6 Uji Normalitas dengan P-Plot

Sumber: Data olahan peneliti, 2017
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Berdasarkan gambar 4.6, menunjukkan sebaran data pada p-plot terlihat

normal. Data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model memenuhi asumsi normalitas.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi Priyatno

(2008). Berikut hasil data yang diolah:

Gambar 4.7 Uji Heterokedastisitas dengan Scatter Plot

Sumber: Data olahan peneliti, 2017
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Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar

secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diartikan

tidak terjadi heteroskedatisitas.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

hubungan yang signifikan antar masing-masing variabel independen. Untuk

mengetahui ada atau tidak penyimpanngan multikolinearitas dilihat dari nilai VIF

Variance Inflation Factor) pada masing–masing variabel independen. Hasil uji

multikolinearitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients*

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF
Distributive Justice ,392 2,552

Procedural Justice ,435 2,299

Interactional Justice ,533 1,877

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 bahwa variabel distributive justice, procedural

justice, dan interactional justice memiliki nilai VIF kurang dari 10, maka dalam

penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.
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4.4.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen dalam menerangkan variabel dependen Ghozali (2011). Berikut hasil

uji t dalam penelitian ini

Tabel 4.5 Hasil Uji T

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 1,958 1,137 1,723 ,090

Distributive Justice ,172 ,081 ,209 2,119 ,039

Procedural Justice ,308 ,078 ,372 3,963 ,000

Interactional Justice ,426 ,085 ,425 5,017 ,000

a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

1. Distributive Justice

Ho1: Distributive justice tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Ha1: Distributive justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Hasil tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel distributive

justice adalah 0,039, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat
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disimpulkan bahwa distributive justice berpengaruh positif terhadap kepuasan

nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok. Hal ini membuktikan teori yang di

kemukakan oleh Kau & Loh (2006) hasil yang diterima pelanggan terhadap

keluhan yang dialami berpengaruh terhadap kepuasan pelangganya.

2. Procedural Justice

Ho2: Procedural justice tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Ha2: Procedural justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Hasil tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel procedural

justice adalah 0,000, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat

disimpulkan bahwa procedural justice berpengaruh positif terhadap kepuasan

nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok. Kebijakan yang adil serta praktek

dalam menangani keluhan pelanggan, diberikan manajeman untuk pegawai lini

depan yang dapat merespon secara langsung dan cepat Ok, Back, Shanklin (2005).

3. Interactional Justice

Ho3: Interactional justice tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Ha3: Interactional justice berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Hasil tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel

interactional justice adalah 0,000, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Maka

dapat disimpulkan bahwa interactional justice berpengaruh positif terhadap

kepuasan nasabah Bank BTN Kantor Cabang Depok. Hasil hipotesis ini didukung

oleh penelitian yanag dilakukan oleh Yunri, Ekowati, & Wijayanti (2014) bahwa

interactional justice berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
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pelanggan, dengan sikap yang diberikan oleh pegawai Bank BTN Kantor Cabang

Depok dalam menangani komplain.

4.4.4 Analisis Hasil Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen

yang terdiri dari distributive justice, procedural justice, dan interactional justice

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepuasan nasabah. Hasil

pengolahan data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6 Analisis Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1,958 1,137

Total ,172 ,081 ,209

Total ,308 ,078 ,372

Total ,426 ,085 ,425

Sumber: Data olahan peneliti, 2017
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Dari tabel di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai

berikut:

Kepuasan Pelanggan = 1,958  +  0,172Distributive Justice  + 0,308 Procedural

Justice  + 0,426 Interactional Justice

a. Variabel distributive justice memiliki nilai sebesar 0,172, artinya jika

variabel independen lainnya (procedural justice, dan interactional justice)

nilainya tetap, sedangkan variabel distibutive justice mengalami kenaikan sebesar

satu satuan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,172. Koefisien

bernilai positif, artinya terdapat hubungan berbanding lurus antara distributive

justice dengan kepuasan nasabah.

b. Variabel procedural justice memiliki nilai sebesar 0,308, artinya jika

variabel independen lainnya (distibutive justice, dan interactional justice)

nilainya tetap, sedangkan variabel procedural justice mengalami kenaikan

sebesar satu satuan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,308.

Koefisien bernilai positif, artinya terdapat hubungan berbanding lurus antara

procedural justice dengan kepuasan nasabah.

c. Variabel interactional justice memiliki nilai sebersar 0,426, artinya jika

variabel independen lainnya (distributive justice, dan procedural justice) nilainya

tetap, sedangkan variabel interactional justice mengalami kenaikan sebesar satu

satuan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,426. Koefisien

bernilai positif, artinya terdapat hubungan berbanding lurus antara interactional

justice dengan kepuasan nasabah.
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4.4.5 Koefisien Determinasi

Digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel

independen secara serentak terhadap variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 4.7 Model Summary

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 ,886a ,786 ,774 1,107 1,961

a. Predictors: (Constant), total, total, total

b. Dependent Variable: total

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat nilai Adjusted R Square adalah 0,774,

yang dapat digunakan untuk melihat seberapa berpengaruhnya distributive justice,

procedural justice, dan interactional justice. Cara menghitung koefisien

determinasi adalah:

Koefisien Determinasi = Adjusted R Square x 100%

= 0,774 x 100%

= 77,4%
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Hasil perhitungan yang di dapat nilai koefisien determinasi sebesar 77,4%,

artinya distributive justice, procedural justice, dan interactional justice

mempengaruhi kepuasan pelanggan, sedangkan 22,6% dipengaruhi variabel lain.

4.5 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada masing-masing hipotesis,

bahwa distributive justice, procedural justice, dan interactional justice, memiliki

pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hasil tertinggi

didapat oleh variabel interactional justice, kemudian procedural justice, dan

distributive justice. Responden dari hasil penelitian ini dengan mayoritas, wanita

rentang usia 25 – 28 tahun dengan status pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir

sarjana, dan rata-rata memiliki pendapatan per bulan Rp 2.500.000, - Rp

5.000.000,-. Berdasarkan hasil tersebut peneliti ingin memberikan manfaat yang

dapat digunakan bagi pihak perusahaan, yaitu Bank BTN Kantor Cabang Depok.

Analisis tambahan berikut ini menggunakan metode average value dari penilian

tiap indikator pada variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap

kepuasan nasabah.

a. Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji T terdapat variabel interactional

justice mendapat nilai tertinggi sebesar 0,426, yang berarti banyak

responden merasa puas dengan sikap customer service dalam merespon

keluhan mereka, seperti menunjukkan empati, permohonan maaf yang

tulus, sabar disaat menghadapi keluhan yang disampaikan nasabah.
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Tabel 4.8 Average Value Variabel Interactional Justice

No Indikator Average Value
1 IJ1 Bank BTN peduli terhadap masalah

yang saya alami
5,91

2 IJ2 Bank BTN menangani keluhan saya
dengan tulus

5,88

3 IJ3Permintaan maaf yang disampaikan
Bank BTN sangat tulus

5,96

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 hasil average value variabel interactional

justice, didapati bahwa  indikator IJ2 memiliki nilai terendah yaitu sebesar

5,88. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar nasabah menyetujui bahwa

customer service dalam menangani keluhan secara tulus. Bank BTN telah

melakukan role play customer service sebanyak 2x seminggu di setiap

bulannya. Dimana role play merupakan latihan yang dilakukan untuk

menjaga konsistensi dalam pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.

Customer service yang mendapatkan mystery shopper pada saat

pelayanan, dan mendapatkan nilai diatas standar, akan menjadi perwakilan

Bank BTN Kantor Cabang Depok dalam kompetisi Best Frontliner Award

yang diadakan setiap tahun. Jika hal tersebut dapat dijaga oleh customer

service, maka tentunya nasabah selalu merasa puas dengan layanan yang

diberikan oleh Bank BTN. Hal ini perlu ditingkatkan dengan peran serta

manajemen dalam menyadarkan dan perhatian betapa pentingnya nasabah

dalam bisnis perbankan. Penilaian pelayanan yang dilakukan nasabah

terhadap customer service menggunakan kotak penilaian dengan tingkat

penilaian sangat puas, puas, dan tidak puas.
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b. Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji T terdapat variabel procedural

justice yang memiliki nilai berada diantara distributive justice dan

interactional justice sebesar 0,308, dengan demikian dapat diartikan

beberapa nasabah masih belum mendapati pelayanan yang sesuai dengan

apa yang mereka harapkan oleh pihak bank dalam mengatasi keluhan

mereka.

Tabel 4.9 Average Value Variabel Procedural Justice

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.9 hasil average value variabel procedural

justice, didapati bahwa  indikator PJ1 memiliki nilai terendah yaitu sebesar

5,2. Hal tersebut menunjukkan nasabah merasa bahwa kebijakan Bank

BTN dapat lebih fleksibel. Customer service harus mengetahui secara

detail permasalahan yang terjadi dan berdiskusi dengan nasabah untuk

mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut, untuk dapat

dipertimbangkan dengan pihak manajemen.

No Indikator Average Value
1. PJ1 Kebijakan Bank BTN fleksibel dalam

menangani keluhan saya
5,2

2. PJ2 Pedoman prosedur Bank BTN dalam
mendengarkan dan menangani keluhan saya
sudah adil

5,66

3. PJ3 Bank BTN cepat dan tanggap dalam
menangani keluhan

5,8
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c. Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji T terdapat variabel distributive

justice memiliki nilai terendah dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu

sebesar 0,172, dengan demikian dapat diartikan beberapa nasabah masih

belum mendapati pelayanan yang sesuai dengan apa yang mereka

harapkan oleh pihak bank dalam mengatasi keluhan mereka.

Tabel 4.10 Average Value Variabel Disributive Justice

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.10 hasil average value variabel distributive

justice, bahwa indikator DJ1 memiliki nilai terendah yaitu sebesar 5,58.

Pada penjelasan sebelumnya bahwa distributive justice merupakan usaha

yang dilakukan perusahaan dalam menangani keluhan nasabah dapat

diwujudkan berupa pemberian kompensasi, merchandise, voucher. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa nasabah masih merasa apa yang diberikan

oleh bank kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Customer service

sebagai lini yang berhadapan langsung dengan nasabah dapat

mempercepat proses pelayanan, apabila mendapat kendala dalam proses

pelayanan dan proses pelayanan memakan waktu yang lama. Bank BTN

dapat memberikan kompensasi kepada nasabah berupa gift, merchandise,

voucher guna mengganti kerugian dari segi waktu, dan tenaga.

No Indikator Average Value
1. DJ1 Bank BTN telah memberikan apa yang

saya harapkan
5,58

2. DJ2 Saya senang apa yang telah diberikan
Bank BTN kepada saya

5,71

3. DJ3 Solusi yang di berikan Bank BTN dapat
diterima dengan baik

5,61
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai service recovery

terhadap kepuasan nasabah BTN Kantor Cabang Depok,  dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Distributive justive memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Bank BTN Kantor Cabang Depok

2. Procedural justice memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Bank BTN Kantor Cabang Depok

3. Interactional justice memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah

Bank BTN Kantor Cabang Depok

5.2 Saran

Hasil penelitian ini tentu masih terdapat kekurangan sehingga memerlukan

penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, berikut ini

beberapa saran yang dapat diberikan untuk pihak bank dan penelitian selanjutnya,

sebagai..berikut:

Indonesia Banking School
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1. Bagi Bank BTN

a. Perlu ditingkatkan peran serta manajemen dalam menyadarkan dan

perhatian betapa pentingnya nasabah dalam bisnis perbankan serta

melakukan penilaian pelayanan yang dilakukan customer service terhadap

nasabah dengan kotak penilian terhadap penilaian dengan tingkat sangat

puas, puas, dan tidak puas.

b. Customer service harus mengetahui secara detail permasalahan yang

ada, dan berdiskusi dengan nasabah untuk mencari alternatif solusi dari

permasalahan yang ada, untuk mem

c. Customer service sebagai lini yang berhadapan langsung dengan

nasabah harus mempercepat proses pelayanan, apabila mendapat kendala

dalam proses pelayanan dan proses pelayanan memakan waktu yang lama.

Bank BTN dapat memberikan kompensasi kepada nasabah berupa gift,

merchandise, voucher guna mengganti kerugian dari segi waktu, dan

tenaga
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penilian selanjutnya dengan tema yang sama, disarankan untuk

peneliti dapat menambah variabel penelitian seperti loyalitas nasabah,

dengan objek penelitian yang berbeda, karena banyak service failure yang

menggunakan strategi service recovery. Selanjutnya dapat memperluas

cakupan wilayan penelitian, tidak hanya wilayah Kantor Cabang Depok

saja, namun Kantor Wilayah. Adanya pengembangan penelitian

selanjutnya diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik dan penelitian

yang-lebih-luas.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

SCREENING QUESTIONS

Petunjuk pengisian: Berikan lingkaran tanda silang (x) pada pilihan yang

mewakili jawaban anda.

1. Jenis Kelamin

a. Pria

b. Wanita

2. Anda berdomisili di wilayah Jabodetabek

a. Ya

b. Tidak

3. Anda menggunakan kartu ATM dan fasilitas ATM

a. Ya

b. Tidak

4. Anda pernah mengalami service failure, minimal 1 kali

a. Ya

b. Tidak

IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk pengisian: Berikan lingkaran tanda silang (X) pada pilihan yang

mewakili jawaban anda.

Usia :

a. 17 - 20 tahun c. 25 - 28 tahun

b. 21 - 24 tahun d. > 29 tahun

Pekerjaan :

a. Pelajar/Mahasiswa d. PNS/TNI/Polri

b. Karyawan Swasta e. Lainnya:....................

c. Wirausaha
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Pendidikan terakhir:

a. SD/sederajat e. Sarjana/S1

b. SMP/sederajat f. Magister/S2

c. SMA/sederajat g. Doktor/S3

d. Diploma/D3

Gaji perbulan:

a. < Rp. 1.000.000 c. Rp 2.500.000 – 5.000.000

b. Rp.  1.000.000 – 2.500.000 d. Rp 5.000.000 – 7.500.000

e.   > Rp 10.000.000

Petunjuk pengisian:

Berikan tanda silang (x) pada angka yang mewakili jawaban anda.

Semakin besar angka atau semakin ke kanan jawaban yang anda pilih,
menunjukan bahwa semakin setuju dengan pernyataan yang diberikan dan
juga sebaliknya.

1 7

No. Pernyataan STS – SS

Distributive Justice 1 2 3 4 5 6 7

1 Bank BTN telah memberikan apa yang saya

harapkan

2 Saya senang apa yang telah diberikan Bank

BTN kepada saya

3 Solusi yang di berikan Bank BTN dapat

diterima dengan baik

Sangat Setuju (SS)Sangat Tidak Setuju (STS)
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No. Pernyataan STS – SS

Procedural Justice 1 2 3 4 5 6 7

4. Kebijakan Bank BTN fleksibel dalam

menangani keluhan saya

5. Pedoman/prosedur Bank BTN dalam

mendengarkan dan menangani keluhan saya

sudah adil

6. Bank BTN cepat dan tanggap dalam

menangani keluhan

Interactional Justice

7. Bank BTN peduli terhadap masalah yang

saya alami

8. Bank BTN menangani keluhan saya dengan

tulus

9. Permintaan maaf yang disampaikan Bank

BTN sangat tulus

Kepuasan Pelanggan

10. Saya puas dengan penganganan keluhan

oleh Bank BTN

11. Saya puas dengan kecepatan, ketepatan, dan

kehandalan Bank BTN dalam

menyelesaikan keluhan

12. Hasil yang saya peroleh setelah

menyampaikan keluhan sesuai dengan yang

saya harapkan
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Lampiran 2

Hasil Uji Validitas

Variabel Distributive Justice

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,756

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 122,425

df 3

Sig. ,000

Anti-image Matrices

dj1 dj2 dj3

Anti-image Covariance dj1 ,280 -,128 -,157

dj2 -,128 ,349 -,115

dj3 -,157 -,115 ,293

Anti-image Correlation dj1 ,730a -,409 -,547

dj2 -,409 ,800a -,358

dj3 -,547 -,358 ,744a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities

Initial Extraction

dj1 1,000 ,871

dj2 1,000 ,833

dj3 1,000 ,863

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Componen

t

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of

Variance

Cumulative

% Total

% of

Variance

Cumulative

%

1 2,568 85,587 85,587 2,568 85,587 85,587

2 ,248 8,255 93,842

3 ,185 6,158 100,000

Component Matrixa

Component

1

dj1 ,934

dj2 ,913

dj3 ,929
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Uji Validitas

Variabel Procedural Justice

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,623

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 83,896

df 3

Sig. ,000

Anti-image Matrices

pj1 pj2 pj3

Anti-image Covariance pj1 ,533 -,222 ,037

pj2 -,222 ,298 -,239

pj3 ,037 -,239 ,430

Anti-image Correlation pj1 ,685a -,558 ,078

pj2 -,558 ,577a -,667

pj3 ,078 -,667 ,638a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities

Initial Extraction

pj1 1,000 ,668

pj2 1,000 ,880

pj3 1,000 ,732

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total
% of

Variance

Cumulative

%
Total

% of

Variance
Cumulative %

1 2,280 76,002 76,002 2,280 76,002 76,002

2 ,529 17,626 93,627

3 ,191 6,373 100,000

Component Matrixa

Component

1

pj1 ,817

pj2 ,938

pj3 ,856
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Uji Validitas

Variabel Interactional Justice

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,763

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 129,868

df 3

Sig. ,000

Anti-image Matrices

ij1 ij2 ij3

Anti-image Covariance ij1 ,297 -,133 -,115

ij2 -,133 ,271 -,134

ij3 -,115 -,134 ,295

Anti-image Correlation ij1 ,774a -,469 -,390

ij2 -,469 ,745a -,474

ij3 -,390 -,474 ,771a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities

Initial Extraction

ij1 1,000 ,862

ij2 1,000 ,876

ij3 1,000 ,863

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Componen

t

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total
% of

Variance

Cumulative

%
Total

% of

Variance
Cumulative %

1 2,601 86,695 86,695 2,601 86,695 86,695

2 ,213 7,093 93,789

3 ,186 6,211 100,000

Component Matrixa

Component

1

ij1 ,928

ij2 ,936

ij3 ,929
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Uji Validitas

Variabel Kepuasan Nasabah

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,745

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 121,176

df 3

Sig. ,000

Anti-image Matrices

kp1 kp2 kp3

Anti-image Covariance kp1 ,357 -,147 -,083

kp2 -,147 ,257 -,162

kp3 -,083 -,162 ,316

Anti-image Correlation kp1 ,795a -,486 -,247

kp2 -,486 ,696a -,570

kp3 -,247 -,570 ,756a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities

Initial Extraction

kp1 1,000 ,824

kp2 1,000 ,886

kp3 1,000 ,845

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total
% of

Variance

Cumulative

%
Total

% of

Variance

Cumulative

%

1 2,555 85,164 85,164 2,555 85,164 85,164

2 ,273 9,095 94,259

3 ,172 5,741 100,000

Component Matrixa

Component

1

kp1 ,908

kp2 ,941

kp3 ,919
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Lampiran 3

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Distributive Justice

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 60 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 60 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,915 3

Variabel Procedural Justice

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 60 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 60 100,0
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a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,808 3

Variabel Interactional Justice

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 60 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 60 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,923 3
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Variabel Kepuasan Nasabah

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 60 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 60 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,913 3
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Lampiran 4

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant
) 1,958 1,137 1,723 ,090

total ,172 ,081 ,209 2,119 ,039 ,392 2,552

total ,308 ,078 ,372 3,963 ,000 ,435 2,299

total ,426 ,085 ,425 5,017 ,000 ,533 1,877

Collinearity Diagnosticsa

Model Dimension Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions

(Constant) total total total

1 1 3,970 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

2 ,016 15,748 ,56 ,13 ,16 ,01

3 ,008 22,856 ,11 ,35 ,78 ,22

4 ,006 25,355 ,32 ,52 ,06 ,77

a. Dependent Variable: total

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 11,91 21,00 17,58 2,066 60

Residual -2,355 2,718 ,000 1,079 60

Std. Predicted Value -2,743 1,654 ,000 1,000 60

Std. Residual -2,127 2,455 ,000 ,974 60
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a. Dependent Variable: total

Lampiran 5

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients
t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant

)
1,958 1,137 1,723 ,090

total ,172 ,081 ,209 2,119 ,039 ,392 2,552

total ,308 ,078 ,372 3,963 ,000 ,435 2,299

total ,426 ,085 ,425 5,017 ,000 ,533 1,877
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Lampiran 6

Hasil Uji Normalitas

Lampiran 7

Hasil Uji Heteroskesdastisitas
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Lampiran 8

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant

)
1,958 1,137

Total ,172 ,081 ,209

Total ,308 ,078 ,372

Total ,426 ,085 ,425

Persamaan Analisis Regresi Berganda:

Kepuasan Pelanggan = 1,958 + 0,172Distributive Justice + 0,308 Procedural

Justice + 0,426 Interactional Justice
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