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ABSTRACT 

 

 

           This study aims to determine whether the dimensions of service quality that is 

tangible, reliability, responseveness, assurance, and empathy influence on trainee 

satisfaction Bank in Indonesian Banking Development Institute (LPPI) Jakarta and 

analyze the most dominant factor in influencing bank trainee satisfaction The Indonesian 

Banking Development  Institute (LPPI) Jakarta. 

 

            The population in this study is the bank trainees who are conducting training in 

Indonesian Banking Development Institute (LPPI) Jakarta. In this penelitihan data were 

collected by questionnaire to 100 respondents, which aims to determine the respondents to 

each variable. The analysis includes the validity test, reliability test, the classical 

assumption test (multikolonieritas, normality, heteroscedasticity), multiple linear 

regression analysis, t test, and the coefficient of determination.  

 

            From the results of regression analysis can be seen that the variable Tangible, 

Reliability, Resposeveness, Assurance, and Empathy positive influence on trainee 

satisfaction Bank in Indonesian Banking Development Institute (LPPI) Jakarta. Of the 

five variables, there are two variables: Tangible and Empathy variables that have a 

significant influence on trainee satisfaction. The magnitude of the effect of variable 

Tangible, Reliability, Responseveness, Assurance, and Empathy towards satisfaction of 

training participants by 59.7%, while 40.3% is influenced by other variables.  

 

Keywords: 

service quality, tangible, reliability, responseveness, assurance, empathy, customer     

satisfaction, LPPI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan bisnis di Indonesia yang penuh dengan persaingan sekarang ini 

merupakan fenomena yang menarik untuk kita perhatikan, terlebih dengan era globalisasi 

dalam bidang ekonomi jasa pelayanan membuat perusahaan semakin memperluas konsep 

dalam menyediakan industri jasa pelayanan tersebut. Dampak globalisasi menjadi penyebab 

cepatnya perkembangan beberapa industri jasa seperti industri telekomunikasi, transportasi, 

pariwisata, perhotelan dan jasa pendidikan.  Perusahaan yang ingin tetap bertahan dan lebih 

mengembangkan usahanya sudah seharusnya memperhatikan kualitas usahanya dengan 

terus mengembangkan konsep-konsep terkini. 

 Beragam industri jasa pendidikan yang sekarang ini diadakan, yang mana salah 

satunya adalah jasa pendidikan perbankan merupakan perpaduan antara jasa pendidikan 

ilmu perbankan dengan fasilitas pelayanan, akomodasi dan konsumsi seperti hotel 

berbintang. Jasa pendidikan yang dijual adalah materi ilmu perbankan yang selalu mengikuti 

perkembangannya, tenaga pengajar yang berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri, 

ruang-ruang kelas yang mendukung proses belajar mengajar dan ruang-ruang simulator yang 

digunakan untuk proses praktik pelatihan ilmu perbankan. Ruang kamar atau penginapan, 

desain eksterior gedung, desain interior gedung, pelayanan makanan dan minuman yang 

diiringi live musik, keramah-tamahan dan keterampilan staf atau karyawan perusahaan dan 

fasilitas lainnya merupakan contoh produk perhotelan. 
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 Dalam persaingan bisnis sekarang ini, layanan merupakan hal yang paling penting 

bagi perusahaan untuk strategi diferensiasi ketika mereka menjual produk yang sama. 

Layanan yang baik akan menyelamatkan materi yang kurang dapat memenuhi kebutuhan 

peserta. Sebaliknya materi yang baik tidak menjamin dan dapat menyelamatkan layanan 

yang buruk. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan merupakan aspek yang 

sangat penting yang harus diperhatikan perusahaan. Kualitas pelayanan berpusat pada 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Pelayanan di sini adalah segala macam bentuk pelayanan yang diberikan 

oleh pihak perusahaan selama tamu atau peserta tersebut berada di tempat pendidikan 

tersebut, meliputi pelayanan yang diberikan oleh receptionist, bell boy, room service, 

security, cleaning service, dan lain-lain. Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas jasa 

yaitu expected service dan perceived service. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan peserta 

pelatihan dan berakhir pada persepsi peserta pelatihan. Hal ini berarti citra kualitas yang 

baik bukanlah berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi dari penyedia jasa, melainkan 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi peserta pelatihan. Unggulnya kualitas layanan 

diharapkan mampu menarik konsumen untuk kembali memiliki kecenderungan melakukan 

pembelian ulang terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Di samping kualitas 

pelayanan yang baik, fasilitas juga turut berperan dalam menjaring konsumen. 

 Konsumen pada jaman sekarang adalah konsumen yang kritis yang sangat berhati-hati 

dalam mengeluarkan uang mereka. Mereka mempertimbangkan banyak faktor untuk 

memilih sebuah produk atau jasa termasuk jasa pendidikan. Fasilitas menjadi salah satu 

pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan. Pada tingkat harga yang hampir sama, 

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

semakin lengkap fasilitas yang disediakan pihak penyedia pelayanan, maka akan semakin 

puas pelanggan dan ia akan terus memilih perusahaan tersebut sebagai pilihan prioritas 

berdasarkan persepsi yang ia peroleh terhadap fasilitas yang tersedia. Persepsi yang 

diperoleh dari interaksi pelanggan dengan fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa 

tersebut di mata pelanggan. 

Dalam hal renovasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) melakukan 

perenovasian ruang kelas, penambahan fasilitas ruang kelas, kamar dan ruang makan, hal ini 

dilakukan untuk memberikan pelayanan sepenuhnya untuk tamu atau peserta  yang 

menyelenggarakan pendidikan. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 

adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang memberikan fasilitas seperti hotel berbintang 

yang berada di kawasan Kemang Jakarta Selatan.  

Konsumen utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) adalah para 

calon pegawai-pegawai bank dan para bankir yang ingin mengembangkan kompetensinya. 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) telah mempunyai peserta pelatihan 

tetap yang sudah bekerja sama dengan baik, salah satu konsumen terbesar  yang 

menggunakan jasa pelayanan LPPI adalah Bank Mandiri. 

Pada tabel 1.1 di bawah ini dapat ditunjukkan data jumlah peserta diklat dari Bank 

Mandiri yang telah menggunakan jasa pelatihan di Lembaga Pengembangan Perbankan 

Indonesia (LPPI) Jakarta. 
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Tabel 1.1 

Data Jumlah Peserta Pelatihan Bank Mandiri di LPPI Tahun 2011-2014 

No. Tahun Jumlah Peserta (orang) 

1 2011 1.193 

2 2012 1.443 

3 2013 1.494 

4 2014 (sampai dengan bulan Mei)    497 

    

         Sumber : data LPPI diolah 

 

 Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta diklat dari Bank 

Mandiri yang menggunakan jasa pelatihan di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia 

(LPPI) Jakarta dari tahun 2011 – 2013 cenderung meningkat. 

 Dengan dilatar belakangi hal tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

untuk menganalisis “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan 

Bank Mandiri di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)  Jakarta”. 

 

1.2  Batasan Masalah 

 Dengan tujuan, agar pembahasan pada penelitian ini tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ditetapkan, maka pada penelitian ini permasalahan dibatasi mengenai  

“Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan Bank Mandiri di Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta”. 
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1.3  Rumusan Masalah 

 Perusahaan jasa berlomba-lomba melakukan berbagai inovasi untuk dapat 

menghasilkan produk atau jasa yang mampu menarik calon konsumen untuk bersedia 

memakai produk atau jasa yang mereka sediakan. Persaingan di bidang jasa pendidikan ilmu 

perbankan beserta kualitasnya di kota Jakarta memiliki pengaruh yang besar terhadap 

penurunan jumlah tamu di tempat penyelenggaraan. Dengan adanya persaingan konsumen 

menjadi semakin memiliki banyak pilihan sehingga harus diberikan strategi yang tepat untuk 

tetap menjadi pilihan prioritas dari para konsumen. Perubahan jumlah pelatihan pendidikan 

dan hunian tamu yang memiliki kecenderungan menurun mendorong perusahaan untuk 

semakin meningkatkan performa perusahaan agar hal-hal yang mempengaruhi penurunan 

tersebut dapat dianalisa untuk kemudian diterapkan sebagai strategi yang tepat untuk dapat 

mengatasinya. 

 Maka masalah penelitian yang dikembangkan disini adalah “faktor-faktor apa 

sajakah yang dapat meningkatkan kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri di Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta?”. Variabel-variabel yang digunakan 

antara lain kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. 

 Dari masalah penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah bukti fisik (tangible) berpengaruh  terhadap kepuasan peserta pelatihan  

Bank Mandiri di LPPI ? 

2. Apakah kehandalan (reliability) berpengaruh terhadap kepuasan peserta pelatihan  

Bank Mandiri di LPPI ? 

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

3. Apakah daya tanggap (responsiveness) berpengaruh terhadap kepuasan peserta 

pelatihan Bank Mandiri di LPPI? 

4. Apakah jaminan (assurance) berpengaruh terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank 

Mandiri di LPPI? 

5. Apakah empati (empathy) berpengaruh terhadap kepuasan pelatihan Bank Mandiri di 

LPPI? 

6. Variabel manakah yang paling berpengaruh  terhadap kepuasan peserta pelatihan 

Bank Mandiri di LPPI? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bukti fisik (tangible) terhadap 

kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kehandalan (reliability) terhadap 

kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI. 

3.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh daya tanggap (responsiveness) 

terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI.  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jaminan (assurance) terhadap 

kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI.  

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh empati (empathy) terhadap kepuasan 

peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI.  
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6. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), yaitu sebagai saran atau masukan yang 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan 

kebijakan kampus, terutama yang berhubungan dengan kualitas layanan agar tamu 

yang menyelenggarakan pelatihan merasa nyaman. Fasilitas yang disediakan di 

kampus agar bisa lebih lengkap sehingga bisa mempertahankan dan meningkatkan 

jumlah pengguna jasa pendidikan di kampus baik yang menggunakan jasa penginapan 

maupun hanya jasa ruang kelas untuk penyelenggaraan program pendidikan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka 

disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal 

yang dibahas dalam tiap–tiap bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan penelitian. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang konsep dan teori mengenai pengertian kualitas, jasa, 

pelayanan, pelanggan, kepuasan pelanggan dan hubungan kualitas pelayanan 

dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya dari konsep tersebut akan dirumuskan 

hipotesis dan akhirnya terbentuk suatu rerangka penelitian teoritis yang melandasi 

penelitan ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang definisi operasional variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis 

dengan teknik analisis yang ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan 

tentang hasil analisis tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari semua penelitian yang telah dilakukan maka, penulis merangkumnya ke 

dalam bab ini dan juga dilengkapi dengan saran-saran yang diharapkan dapat 

berguna bagi perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1  Pengertian Kualitas 

 Banyak pandangan dari para ahli yang berusaha menjelaskan makna dari kualitas 

seperti Philip B. Crosby (Suardi, 2003) mengemukakan bahwa, kualitas merupakan 

kesesuaian terhadap persyaratan. Disini kita melihat adanya suatu kesesuaian antara produk 

dan hal-hal dideskripsikan mengenai produk tersebut, misalnya jam tahan air yang 

menyatakan bahwa jam tersebut tidak akan cepat rusak bila terkena air atau sepatu tahan 

lama yang berarti ketahanan dari sepatu tersebut berlangsung lama dengan pemakaian 

berulang-ulang kali. 

 Sedangkan menurut W. Edwards Deming (Suardi 2003) menyatakan bahwa, kualitas 

merupakan pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus menerus. Disini 

terlihat bahwa kualitas merupakan suatu solusi yang tepat bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut dalam produksi, distribusi, dan pelayanan. 

 Berbeda halnya dengan Josep M. Juran (Suardi 2003) yang menyatakan bahwa, 

kualitas berarti kesesuaian dengan penggunaan. Makna dari kualitas di sini menyatakan 

bahwa tiap-tiap produk digunakan sesuai dengan fungsi produk tersebut, misalnya 

penggunaan sepatu olahraga untuk berolahraga atau sepatu kulit untuk ke kantor atau pesta.  

 Sedangkan K. Ishikawa (Suardi 2003) mengemukakan bahwa, kualitas berarti 

kepuasan pelanggan. Dalam hal ini produk dan pelayanan yang berkualitas adalah jika 

konsumen merasakan kepuasan setelah mereka menggunakan produk dan pelayanan 
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tersebut. Hal ini terlihat dari ekspresi konsumen setelah mereka menggunakan produk atau 

layanan tersebut.  

 Terdapat juga pengertian kualitas yang dipaparkan oleh ISO yakni organisasi 

internasional untuk standarisasi. Menurut ISO (Suardi 2003) mengemukakan bahwa, 

kualitas merupakan derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang 

mencukupi persyaratan atau keinginan. Arti derajat atau tingkat menandakan bahwa selalu 

terdapat peningkatan setiap saat. Sedangkan karakteristik pada istilah tersebut berarti hal-hal 

yang dimiliki produk tersebut. 

 

2.2  Pengertian Jasa 

Jasa (service) adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 

Produksinya mungkin terikat atau tidak pada produk fisik, aktivitasnya seperti menyewakan 

kamar hotel. Jadi perusahaan jasa yang berhasil memfokuskan perhatiannya pada karyawan 

dan pelanggan mereka memahami rantai pelayanan laba, yang menghubungkan laba 

perusahaan jasa dengan kepuasan karyawan dan pelanggan. 

Ada beberapa definisi jasa yang dikemukakan beberapa ahli, salah satu di antaranya menurut 

Philip Kotler seperti yang dikutip oleh J. Supranto (2001) yang mendefinisikan jasa sebagai 

berikut: 

“Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik”. 
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2.2.1   Karakteristik Jasa 

 Menurut Kotler (2000) jasa memiliki 4 (empat) karakteristik yaitu sebagai 

 berikut: 

a. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Suatu jasa mempunyai sifat tidak berwujud, tidak seperti halnya produk fisik, 

jasa, tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. 

Oleh karena itu, tugas penyedia jasa adalah untuk mewujudkan yang tidak 

berwujud. 

b. Tidak Dapat Dipisahkan (Inseparability) 

Pada umumnya jasa yang dihasilkan dan dikonsumsikan secara bersamaan. 

Tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persedian, 

didistribusikan melalui berbagai penjual, dan kemudian baru dikonsumsikan. 

Jika seseorang memberikan pelayanan, maka penyedianya merupakan bagian 

dari itu. 

c. Bervariasi (Variability) 

Jasa senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa penyedia jasa, 

penerimaan jasa dan kondisi dimana jasa tersebut diberikan. 

d. Tidak Tahan Lama (Perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan, jasa hanya dapat dirasakan pada saat jasa itu 

dibeli. Jasa yang tidak terjual akan berlalu/hilang begitu saja karena tidak 

bisa disimpan untuk di pergunakan pada lain waktu. 

Sedangkan Leonnard L. Berry dalam Buchari Alma (2000) mengemukakan tiga 
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karekteristik jasa:  

1.  Lebih bersifat tidak berwujud dari pada berwujud (More Intangible Than 

Tangible). 

2. Produksi dan konsumsi bersamaan waktu (Simultanneons Production and 

Tangible). 

3. Kurang memiliki standar dan keseragaman (Less Standar Dized and 

Uniform). 

Kemudian menurut Murti Sumarni, jasa memiliki empat karakteristik yaitu:  

1. Tidak Berwujud 

Jasa tidak nampak, tidak dapat dicicipi sebelum dikonsumsikan, dan 

meningkatkan kewujudan jasa dengan cara lebih memperlihatkan manfaat 

jasa tersebut. 

2. Tidak Dapat Dipisahkan/Diwakilkan 

Jasa akan selalu "melekat” pada sumbernya atau pada penjualnya. 

3. Tidak Tahan Lama 

Maksud tidak tahan lama artinya jasa tidak dapat disimpan untuk persediaan 

seperti halnya produk fisik. Jasa akan mempunyai nilai disaat pembeli jasa 

membutuhkan pelayanan. 

4. Keragamanan 

Jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan waktu pelayanannya 

dan dimana tempat dibutuhkan layanan tersebut. 

Jadi jasa relatif tidak berwujud, heterogen, diproduksi dan dikonsumsi secara 
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serempak, dan kurang distandarisasikan. Karakteristik jasa yang unik ini akibatnya 

memberikan tantangan khusus bagi pihak pemberi jasa atau pihak pemasar jasa pada 

perusahaan. 

Dari ke semua unsur tadi, jasa erat kaitannya dengan lingkungan fisik, dimana jasa 

yang dibeli umumnya memberikan kesempatan penting untuk memberitahukan jasa adalah 

benar-benar mengenai jasa yang diberikan. Dalam hal ini pemasar jasa biasanya berada 

dalam posisi untuk mempertajam lingkungan, spesifikasinya karena mereka 

mendistribusikan jasa yang mereka hasilkan. 

Selanjutnya menurut Stanton, Ettzel (1991). 

1. Intangibility 

Karena jasa tidak berwujud, mustahil bagi konsumen untuk mengambil contoh, merasai, 

mencicipi, melihat, mendengar, mencium jasa sebelum membelinya. Akibatnya program 

promosi perusahaan harus lebih melukiskan manfaat yang diberikan dari jasa tersebut. 

2. Inseparability 

Jasa pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penjual pencipta jasa, lagi pula banyak 

jasa yang diciptakan, disalurkan dan dikonsumsikan secara serempak. 

3. Heterogeneity 

Mustahil bagi industri jasa atau bahkan penjual jasa industri untuk menstandarisasikan 

output masing-masing unit. Jasa adalah berbeda dari unit-unit lainya. 

4. Perishability and Fluctuating Demand 

Jasa mudah lenyap, tidak bisa disimpan, selanjutnya pasar untuk jasa berfluktuasif 

menurut musim, menurut hari-hari dalam seminggu dan menurut jam dalam sehari. 
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Kesimpulannya adalah sifat jasa pada umumnya tidak berwujud dan beragam 

bentuknya, sehingga sulit untuk distandarisasikan. Tidak tahan lama, maksudnya bentuk jasa 

berubah-ubah menurut musim, waktu, tempat, keadaan, dan sebagainya. Oleh karena itu 

pihak pemberi jasa harus memperhatikan beberapa unsur penting yang terkait dengan 

konsumen pemakai jasa, karena penilaian terhadap jasa oleh konsumen bersifat subjektif, 

dan informasi mengalir secara interpersonal. 

 

2.3  Pengertian Pelayanan  

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin secara fisik dan 

menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan 

pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan 

(mengurus) apa yang diperlukan orang lain”. 

Pelayanan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dapat juga dikatakan bahwa 

pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan merupakan suatu 

pemecahan permasalahan antara manusia sebagai konsumen dan perusahaan sebagai 

pemberi atau penyelenggara pelayanan.  

Ada beberapa pengertian tentang Pelayanan, antara lain:  

“Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan juga merupakan suatu 

proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang 

meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat” (Munir, 2002).  

Menurut Majid (2008) Pelayanan adalah:  
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1.  Sebuah kata kerja yang bersifat aktif bukan pasif, dinamis bukan statis, proaktif bukan 

reaktif, tanggap dan peduli terhadap orang lain bukan cuek, mau menolong orang lain 

bukan diam atau menghindar.  

2.  Pelayanan adalah suatu tindakan nyata dan segera menolong orang lain (pelanggan, mitra 

kerja, mitra bisnis, dan sebagainya) disertai dengan senyuman yang ramah dan tulus.  

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat 

jasa. Perannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala dalam kegiatan-kegiatan 

jasa di masyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau langganan.  

Dengan adanya kompetisi seperti itu menimbulkan dampak positif dalam organisasi 

perusahaan, ialah mereka bersaing dalam pelaksanaan layanan, melalui berbagai cara, teknik 

dan metode yang dapat menarik lebih banyak orang menggunakan/memakai jasa/produk 

yang dihasilkan oleh organisasi/perusahaan. Persaingan yang ada dalam masyarakat usaha 

(business) tidak hanya pada segi mutu dan jumlah tetapi juga dalam hal pelayanan. 

 

2.4  Pengertian Kualitas Layanan 

Pelanggan umumnya mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang dia konsumsi 

dapat diterima atau dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau memuaskan. Dengan 

perkataan lain para pelanggan menginginkan mutu pelayanan yang diberikan adalah baik dan 

memuaskan.  Perusahaan harus memperhatikan mutu dari jasa (service quality) dan pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaannya.  Dalam hal ini perusahaan tentunya berupaya untuk 

memberikan jasa atau pelayanan (service quality) yang baik kepada pelanggannya.  Hal ini 
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merupakan upaya perusahaan untuk dapat tampil beda, perusahaan tersebut dengan para 

pesaingnya. 

Berikut beberapa pengertian dan definisi tentang Kualitas Pelayanan. Kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2001). Sehingga definisi 

kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen 

(Tjiptono, 2007). Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 

terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap 

atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived 

service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah 

daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

Menurut Wyckof (dalam Lovelock, 1988), kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Zeithaml, Parasuraman dan Bery (Zeithaml et all, 1990) 

mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai “kesenjangan antara ekspektasi atau keinginan 

pengguna jasa dengan apa yang dirasakan oleh mereka”. Berdasarkan definisi tersebut, maka 

kualitas pelayanan tidak ditinjau berdasarkan sudut pandang perusahaan, tetapi berdasarkan 

sudut pandang pengguna jasa. Sehingga timbul 2 (dua) faktor penting yang mempengaruhi 
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kualitas pelayanan yakni harapan konsumen mengenai pelayanan yang akan diterima 

(expected service) dan pandangan konsumen mengenai pelayanan yang telah diterima 

(perceived service). Dengan demikian baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau 

service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, 

kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan 

pelayanan untuk kepuasan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen 

menjangkau jauh melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan purna jual, kekal abadi 

melampaui masa kepemilikan produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang 

harus dilayani dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan 

keuntungan kepada perusahaan agar dapat terus hidup. 

 

2.5  Pengertian Pelanggan 

 Dalam pengertian sehari-hari pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya 

membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa, secara terus menerus. 

Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Adapun pihak-pihak 

yang berhubungan dan bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan bisnis sebelum tahap 

menghasilkan produk dinamakan pemasok. 
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Kepuasan pelanggan adalah suatu respon emosional dari pelanggan pada evaluasi 

terhadap pengalaman mengkonsumsikan suatu produk atau jasa. Berikut ini beberapa jenis 

pelanggan yang bisa menjadi pertimbangan dalam kita menangani dan mencoba memahami 

pelanggan: 

1. Pelanggan Internal (Internal Customer) 

Merupakan orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap 

performance pekerjaan (perusahaan). Contohnya, bagian pembelian, produksi, penjualan, 

pembayaran gaji, rekruitmen dan karyawan. 

2.  Pelanggan Antara (Intermediete Customer) 

Merupakan orang yang bertindak sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk 

itu. Distributor yang mendistribusikan produk, agen perjalanan yang memesankan kamar 

hotel untuk pemakai akhir. 

3.  Pelanggan Eksternal (External Customer) 

Merupakan pembeli atau pemakai akhir produk itu, sering disebut sebagai pelanggan 

nyata (Real customer). Pelanggan eksternal adalah orang yang membayar untuk 

menggunakan produk yang dihasilkan itu. 

2.5.1.  Nilai Produk Bagi Pelanggan 

Unsur pembentuk nilai produk bagi pelanggan terdiri dari: 

1) Nilai Total Pelanggan 

Dengan dijalankannya mass customization, yang mana setiap pelanggan bisa 

meyesuaikan produk atau jasa yang dibeli dengan kebutuhan, secara logika 

mereka merasa puas, karena dalam menentukan nilai produk,  pelanggan 
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terlibat langsung ikut menentukan. Demikain juga untuk jasa, personil dan 

citra, pelangan terlibat secara aktif, sehingga mereka mendapatkan kepuasan. 

Akibat lebih lanjut, nilai total pelanggan meningkat jika dibanding tanpa 

adanya mass customization. 

2) Biaya Total Pelanggan 

Dengan adanya mass customization, biaya moneter, harga misalnya menjadi 

lebih murah. Biaya dari unsur waktu, misalnya waktu untuk mencari dan 

mendisain produk atau jasa yang benar-benar sesuai sebelum adanya mass 

customization akan lebih panjang, berarti akan lebih mahal, namun setelah 

perusahaan menjalankan mass customization, biaya menjadi lebih rendah. 

3) Nilai Yang Diserahkan Kepada Pelanggan 

Apabila nilai total pelanggan meningkat dengan adanya mass customization, 

sementara biaya total pelanggan justru menurun, berarti nilai yang diserahkan 

kepada pelanggan menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya. 

2.5.2. Harapan Pelanggan Terhadap Produk 

Dengan diterapkannya mass customization, harapan pelanggan terhadap produk 

relatif bisa tepat. Pengalaman membeli yang menyenangkan, informasi dan janji 

yang dipenuhi sesuai kenyataan, maka harapan pelanggan menjadi lebih tinggi. 

 

2.6 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan konsumen adalah perasaan seseorang yang puas atau sebaliknya setelah 

membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk atau jasa 
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(Kotler 2000). Kepuasan konsumen hanya dapat tercapai dengan memberikan pelayanan 

yang berkualitas kepada konsumennya. 

Untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, maka dapat dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan segmen pasar dimana produk diarahkan 

Hal ini sangat berguna untuk melihat struktur pasar. Pasar dapat disegmentasikan 

berdasarkan segmentasi geografik, segmentasi demografi, segmentasi psikografik 

segmentasi prilaku. 

2) Mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan 

a. Melakukan riset untuk mengidentifikasi faktor utama yang paling penting bagi pasar 

sasaran. 

b. Memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap perusahaan dan 

pesaing berdasarkan faktor-faktor utama tersebut. 

3) Mengelola harapan konsumen 

Di sini perusahaan dapat mengelola janji-janji yang diberikan kepada konsumen sehingga 

tidak menimbulkan harapan konsumen yang secara realistis tidak dapat untuk 

dilaksanakan. 

4) Mengelola bukti (evidence) kualitas layanan 

Jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sehingga konsumen akan cenderung 

memperhatikan fakta tangible yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas misalnya 

sarana gedung dan penampilan pihak pelaksana. 

5) Mendidik konsumen tentang jasa 
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Dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai suatu jasa sehingga 

dapat memahami kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia jasa. 

6) Mengembangkan sistem informasi kualitas layanan 

Sistem informasi kualitas layanan merupakan suatu sistem yang menggunakan berbagai 

macam pendekatan riset sebagai sistematis untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan 

informasi kualitas jasa untuk mendukung pengambilan keputusan. 

Kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat (Tjiptono, 1998), di antaranya: 

a) Hubungan antara perusahaan dan para pelangganya menjadi harmonis. 

b) Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang.  

c) Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 

d) Membentuk suatu rekomendasi dari mulut kemulut yang menguntungkan perusahaan. 

e) Reputasi perusahaan menjadi baik dimata pelanggan. 

f) Laba yang diperoleh dapat meningkat. 

Kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen, 

baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia. Menurut Tjiptono (2000), ada 

beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan: 

1. Strategi Relationship Marketing  

Strategi pemasaran berupa relationship marketing adalah strategi di mana transaksi 

pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan 

selesai dengan membentuk database yang berisi daftar nama pelanggan dan hal-hal 

penting lainya yang perlu dibina hubungan jangka panjang dengan mereka. 
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2. Strategi Superior Customer Service  

adalah menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pesaing. Untuk mewujudkannya 

dibutuhkan dana yang besar, Kemampuan sumber daya manusia dan usaha yang 

gigih. Seringkali melalui pelayanan yang lebih unggul perusahaan yang bersangkutan 

dapat membebankan harga lebih tinggi pada jasanya. Dengan pelayanan yang 

superior perusahaan akan meraih laba dan tingkat pertumbuhan yang lebih besar 

daripada pesaingnya yang memberikan pelayanan inferior. Contoh distributor 

komputer memberikan pelayanan gratis seputar permasalahan komputer. 

3. Strategi Unconditional Guarantees 

Strategi unconditional guarantees adalah komitmen yang memberikan kepuasan 

kepada pelanggan yang pada giliranya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. 

4. Strategi Penanganan Keluhan yang Efisien 

Strategi penanganan keluhan yang efisien adalah proses penanganan keluhan yang 

efektif yang dimulai dari identifikasi dan penentuan sumber masalah  

yang menyebabkan pelanggan tidak puas dan mengeluh. Sumber masalah ini perlu 

diatasi, ditindak lanjuti, dan diupayakan agar di masa mendatang tidak timbul masalah 

yang sama. 

5. Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan 

Melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 

berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, 
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salesmanship, dan public relations kepada pihak manajemen dan karyawan, 

memasukkan unsur kemampuan untuk memuaskan pelanggan. 

6. Menerapkan Quality Function Deployment (QFD) 

Quality Function Deployment yaitu praktek untuk merancang suatu proses sebagai 

tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang 

dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan perusahaan. Hal ini dilaksanakan 

dengan melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk (termasuk jasa) 

sedini mungkin. Struktur QFD biasa digambarkan dalam House Of Quality.  

2.6.1.  Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Konsumen biasanya menghadapi jajaran produk atau jasa beraneka rupa yang 

dapat memuasakan kebutuhan tertentu. Kepuasan itu sendiri terdiri dari 2 macam, 

yaitu kepuasan fungsional dan kepuasan psikologis. Kepuasan fungsional 

merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi suatu produk yang dimanfaatkan 

sedangkan kepuasan psikologis merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut 

yang bersifat tidak berwujud dari suatu produk seperti menaikkan gengsi, 

menciptakan atau pribadi tertentu. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan antara lain adalah: 

1. Mutu produk dan pelayanannya: produk yang ditawarkan dan pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan harus dapat memenuhi atau  melampaui harapan 

pelanggan. 

2. Kegiatan penjualan  kegiatan penjualan itu sendiri dari variabel pesan 

(sebagai penghasilan serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan produk 
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dan tingkat kepuasan yang diharapkan pelanggan), sikap (sebagai penilaian 

pelanggan atas perantara pelanggan). 

3. Pelayanan setelah penjualan: terdiri dari variabel pendukung seperti umpan 

balik serta penanganan keluhan. 

4. Nilai-nilai perusahaan yang terdiri dari 2 macam yaitu nilai yang dinyatakan 

oleh perusahaan sendiri dan nilai yang tidak resmi yang tersirat dalam segala 

tindakan perusahaan sehari-hari. 

 

2.7  Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan 

Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan telah 

semakin besar karena pada dasarnya tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk menciptakan 

rasa puas pada pelanggan. Pihak yang paling banyak berhubungan langsung dengan 

kepuasan/ketidakpuasan pelanggan adalah pemasar, konsumen, konsumeris, dan peneliti 

perilaku konsumen. Semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, maka akan mendatangkan 

keuntungan yang semakin besar bagi perusahaan, karena pelanggan akan melakukan 

pembelian ulang terhadap produk perusahaan.  

Namun, apabila tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan kecil, maka terdapat 

kemungkinan bahwa pelanggan tersebut akan pindah ke produk pesaing. Persaingan yang 

semakin ketat, di mana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi 

pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya 

perusahaan yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dalam 
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pernyataan misinya, iklan, maupun public relations release. Schnaars (1991) mengatakan, 

pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang 

merasa puas.  

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya 

hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang 

baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) yang menguntungakan bagi perusahaan 

(Tjiptono, 1996). Menurut Kotler (2000), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Sedangkan Tse dan Wilton (1988) dalam Lupiyoadi (2004) kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian 

(disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaiannya. Wilkie (1990) mendefinisikannya sebagai suatu tanggapan 

emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Engel, et al 

(1990) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan (Tjiptono, 

2004). Kotler, (1996) menandaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya.  

Kepuasan pelanggan terhadap suatu produk ataupun jasa, sebenarnya sesuatu yang 

sulit untuk didapat jika perusahaan jasa atau industri tersebut tidak benar-benar mengerti apa 
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yang diharapkan oleh konsumen. Untuk produk atau layanan dengan kualitas yang sama, 

dapat memberikan tingkat kepuasan yang berbeda-beda bagi konsumen yang berbeda. Oleh 

karena itu, suatu perusahaan harus selalu memperhatikan kualitas produk maupun pelayanan 

yang diberikan kepada konsumen. Kepuasan pelanggan merupakan respons pelanggan 

terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakannya setelah pemakaian (Rangkuti, 2002). Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

persepsi kualitas jasa, kualitas produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta 

yang bersifat situasi sesaat. Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan. Pengertian ini didasarkan pada disconfirmation paradigm 

dari Oliver (1980) dalam Engel, et al.., 1990; Pawitra, (1993). 

Konsep kepuasan pelanggan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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GAMBAR 2.1 

KONSEP KEPUASAN PELANGGAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tjiptono, 1997 

  

Dari berbagai pendapat yang katakan para ahli bisa disimpulkan definisi kepuasan 

pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan dengan 

membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila hasil 

yang dirasakan dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa, kurang puas bahkan tidak 

puas, namun sebaliknya bila sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas dan bila kinerja 

melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Meskipun umumnya definisi yang diberikan 

di atas menitikberatkan pada kepuasan/ketidakpuasan terhadap produk atau jasa, pengertian 

tersebut juga dapat diterapkan dalam penilaian kepuasan/ketidakpuasan terhadap suatu 
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perusahaan tertentu karena keduanya berkaitan erat (Peterson dan Wilson, 1992; Pawitra, 

1993). 

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, 

konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Sementara itu konsumen 

umumnya menggunakan beberapa atribut atau faktor berikut : 

1. Bukti Fisik (Tangible) 

Bukti fisik (tangible) adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik perusahaan yang dapat diandalkan dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini berarti bisa 

penampilan fasilitas fisik, seperti gedung, tempat parkir yang luas, kebersihan, kerapian 

dan kenyamanan ruangan, peralatan komunikasai yang lengkap, teknologi yang canggih, 

dan penampilan karyawan yang rapi, dan lain-lain menjadi pertimbangan pelanggan 

dalam memilih suatu produk atau jasa (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam 

Tjiptono (2012). 

2. Kehandalan (Reliability) 

Kehandalan (reliability) adalah suatu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Hal ini 

perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama kali konsumen 

berhubungan dengan perusahaan dan perusahaan menepati janjinya bila menjanjikan 
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sesuatu dengan pelanggan (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono 

(2012). 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Daya tanggap (responsiveness) adalah suatu kemampuan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan menyampaikan 

informasi yang jelas. Apapun posisi seseorang di perusahaan tersebut hendaknya selalu 

memperhatikan pelanggan yang menghubungi perusahaan. Karyawan perusahaan 

hendaknya selalu mudah untuk dihubungi, baik melalui telepon, karena pelanggan tidak 

terlalu lama. Komunikasi individu juga penting agar hubungan dengan pelanggan lebih 

akrab. Usahakan memahami pelanggan, tetapi bukan berarti perusahaan selalu 

mengiyakan pendapat pelanggan, melainkan sebagai bentuk kompromi (Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2012). 

4. Jaminan (Assurance) 

Jaminan (assurance) adalah pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kompetensi dan sopan santun. Pada persaingan yang kompetitif, karyawan 

perusahaan harus tampil lebih kompeten, artinya memiliki pengetahuan dan keahlian di 

bidangnya masing-masing. Faktor keamanan juga hal yang penting, yaitu memberikan 

rasa aman dan terjamin kepada pelanggan (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) 

dalam Tjiptono (2012). 
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5. Empati (Empathy) 

Empati (emphaty) berarti memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individu atau 

pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan memahami keinginan pelanggan. 

Perusahaan harus mengetahui keinginan pelanggan dari bentuk fisik produk atau jasa 

sampai pendistribusian yang tepat (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam 

Tjiptono (2012). 

 

2.8 Rerangka Pemikiran    

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 
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Dalam penelitian ini akan dicermati bagaimana tingkat kepuasan peserta pelatihan pada 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dimana tingkat kepuasan 

tersebut didasarkan pada lima dimensi kualitas layanan yaitu: tangible, reliability, 

responsiveness, assurance dan empathy. 

  Berdasarkan kelima dimensi kualitas layanan tersebut kemudian dapat diukur 

apakah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh peserta pelatihan  sudah sesuai dengan 

yang diharapkan, artinya bahwa dari hasil pengukuran tersebut akan mencerminkan 

tingkat kepuasan peserta pelatihan, dimana apabila kenyataan yang diterima lebih besar 

dari harapannya  maka dianggap sudah puas, demikian juga sebaliknya. 

 

2.9  Hipotesis 

  Menurut Prof Dr Sugiyono (2010), hipotesis diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran hipotesis ini harus 

dibuktikan melalui data yang terkumpul, dimana hal ini juga merupakan taksiran 

keadaan populasi melalui sampel.  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Ho1 :  Tidak ada pengaruh  antara bukti fisik/tangible (X1) terhadap 

 kepuasan konsumen (Y). 

 

Ha1 :  Ada pengaruh  antara bukti fisik/tangible (X1) terhadap 

 kepuasan konsumen (Y). 

 

Ho2 :  Tidak ada pengaruh antara kehandalan/reliability (X2) terhadap kepuasan 

 konsumen (Y) 

 

Ha2 :  Ada pengaruh antara kehandalan/reliability (X2) terhadap kepuasan 
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 konsumen (Y) 

 

Ho3 :  Tidak ada pengaruh antara daya tanggap/responsiveness (X3) terhadap 

 kepuasan pelanggan (Y). 

 

Ha3 :  Ada pengaruh antara daya tanggap/responsiveness (X3) terhadap 

kepuasan pelanggan (Y). 

 

Ho4 :  Tidak ada pengaruh antara jaminan/assurance (X4) terhadap 

kepuasan konsumen (Y). 

 

Ha4 :  Ada pengaruh antara jaminan/assurance (X4) terhadap 

  kepuasan konsumen (Y). 

 

Ho5 :  Tidak ada pengaruh antara empati/empathy (X5) terhadap 

kepuasan konsumen (Y). 

 

Ha5 :  Ada pengaruh antara empati/empathy (X5) 

terhadap kepuasan konsumen (Y). 

 

 Ho6 : Tidak ada pengaruh dominan antara kualitas pelayanan (X1, X2, X3, X4,            dan 

X5 terhadap kepuasan konsumen (Y). 

 

Ho6 :  Ada pengaruh yang dominan antara kualitas pelayanan (X1, X2, X3, X4, X5) 

terhadap kepuasan konsumen (Y). 

 

  Dengan adanya hipotesis ini diharapkan dapat diketahui keadaan yang 

sesungguhnya harapan para peserta pelatihan dan kinerja pelayanan yang diberikan oleh 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta. 

 

2.10 Penelitihan Terdahulu 

 1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2006) dalam Jurnalnya yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Bank Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank 
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Muamalat Indonesia Cabang Semarang” dengan variabel-variabel penelitian adalah 

compliance, tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan kepuasan 

nasabah didapatkan hasil bahwa variabel compliance, tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, empathy berpengaruh positif dan sigfinikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Jasa Penginapan 

(VILLA) Agrowisata Kebun Teh Pagilaran” dengan variabel-variabel penelitian 

adalah tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan kepuasan tamu 

yang menginap didapatkan hasil bahwa tangible, reliability, responseveness, 

assurance, empathy berpengaruh positif dan sigfinikan terhadap kepuasan tamu 

yang menginap di Penginapan (VILLA) Agrowisata Kebun Teh Pagilaran. 
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BAB III                                                                                                                              

METODE ENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat diskriptif. 

Menurut Kusmayadi dan Sugiarto (2000), penelitian diskriptif adalah penelitian yang 

berusaha mendiskripsikan atau menggambarkan atau juga melukiskan fenomena serat 

hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. Setelah itu 

dilanjutkan dengan riset diskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan sesuatu, 

umumnya karakteristik atau fungsi pasar (Maholtra, 1996). Dapat didefinisikan dengan 

lebih jelas bahwa riset diskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambar keadaan subyek atau obyek penelitian (orang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya (Hadari, 2001). 

 

3.2  Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

  Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Menurut Sekaran (2006) data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk 

penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini data primer 

didapat dari penyebaran kuesioner oleh penulis kepada peserta pelatihan di Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Sedangkan akses data sekunder dilakukan 

melalui studi kepustakaan dan internet. 
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  Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menyebar daftar 

pertanyaan (kuesioner), untuk mendapatkan informasi mengenai penilaian peserta 

pelatihan terhadap kualitas pelayanan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia 

(LPPI), khususnya dengan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: tangible, raliability, 

responsiveness, assurance, empathy. 

  Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau daftar 

pertanyaan yang terdiri dari dua bagian: 

1. Kuesioner persepsi atau kondisi layanan yang dirasakan oleh peserta pelatihan. Data 

ini dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana penilaian peserta pelatihan terhadap 

layanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa pelayanan saat ini secara nyata, 

khususnya jasa pelayanan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). 

2. Kuesioner ekspektasi. Data ini diperlukan untuk mengetahui kepuasan nasabah 

setelah menggunakan pelayanan yang ada sebagai tanggapan dan masukan kepada 

pihak penyedia jasa pelayanan pelatihan dan pendidikan di Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia. 

  Kuesioner persepsi atau kondisi layanan yang dirasakan oleh nasabah ini 

diberikan kepada responden yaitu para pengguna jasa pelayanan atau peserta kursus 

Bank Mandiri di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 

  Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup. Sedangkan data 

kuesioner yang diambil mencakup aspek-aspek: 

1. Tangible, meliputi penampilan fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 
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2. Reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, 

akurat dan memuaskan. 

3. Responsiveness, yaitu kesediaan para petugas yang ada di kelas untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tepat dan cepat. 

4. Assurance, merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas yang 

memberikan rasa percaya dan keyakinan. 

5. Empathy, mencakup kepedulian serta perhatian individual kepada para peserta 

pelatihan. 

 Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrument kuesioner dalam 

bentuk skala likert. Menurut Malhotra, 2010, skala likert adalah skala yang digunakan 

secara luas yang meminta responden menandai derajat persetujuan atau ketidaksetujuan 

terhadap masing-masing dari serangkaian pernyataan mengenai obyek stimulus. Data 

yang dihasilkan adalah data interval, yaitu skala yang menggunakan angka untuk 

memeringkat obyek sedemikian rupa sehingga jarak setara numeric mewakili jarak 

setara karakteristik yang sedang diukur. Skala likert adalah suatu skala yang 

jawabannya bertingkat yaitu: 

a. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi nilai = 1 

b. Untuk jawaban tidak setuju diberi nilai = 2 

c. Untuk jawaban netral diberi nilai = 3 

d. Untuk jawaban setuju diberi nilai = 4 

e. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi nilai = 5 
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3.3 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

       3.3.1  Variabel Penelitian 

 Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, obyek, atau kegiatan 

yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:  

1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama peneliti. 

Hakekat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel dependen 

yang digunakan dalam sebuah model. Variabilitas dari atau atas faktor inilah yang 

berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti (Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini 

yang yang menjadi variabel dependen adalah: 

 kepuasan konsumen (Y). 

2. Variabel Independen 

Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang 

pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah: 

 Tangible (X1) 

 Reliability (X2) 

 Responsiveness (X3) 

 Assurance (X4) 

 Empathy (X5) 
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3.3.2  Operasional Variabel 

     Definisi operasional variabel adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati 

(Azwar, 1997).  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel 

 

Deskriptif 

 

Indikator 

 

Pernyataan 

 

Bukti Fisik 

( X1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti langsung 

(tangible) adalah  

segala fasilitas  

fisik termasuk 

perlengkapan yang 

tampak dimata 

pelanggan. Hal ini 

berarti penampilan 

fasilitas fisik, 

seperti gedung dan 

ruangan, 

tersedianya tempat 

parkir, kebersihan 

ruangan, kerapian 

 

1. Penataan 

Eksterior 

2. Penataan Interior 

3. Kebersihan         

Ruangan 

4. Kenyamanan 

parkir 

5. Penampilan 

Karyawan 

6. Teknologi 

 

 

 

 

 

1. Fasilitas fisik di 

Lembaga  

Pengembangan  

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

menarik secara 

visual 

2. Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memiliki tata 

ruang kelas, 

ruang makan, 
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ruangan, 

kenyamanan 

ruangan, 

kelengkapan 

peralatan 

komunikasi, 

teknologi, dan 

penampilan 

karyawan 

(Parasuraman, 

Zeithaml, dan  

Berry (1985) 

dalam Tjiptono 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan toilet yang 

rapi dan nyaman 

3. Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memiliki ruang 

kelas, ruang 

makan, dan 

toilet yang 

bersih dan  

nyaman 

4. Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memiliki sarana 

parkir yang 

mudah, aman, 

dan nyaman 

5. Karyawan di 

Lembaga 
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Kehandalan 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehandalan 

(reliability) 

merupakan 

kemampuan 

memberikan 

pelayanan sesuai 

dengan waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Akurat dalam 

pelayanan 

2. Kecepatan dalam 

pelayanan 

3. Ketepatan dalam 

pelayanan 

 

pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

selalu 

berpenampilan 

rapi 

6. Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memiliki sarana 

perlengkapan 

pendidikan yang 

modern 

 

1. Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memberikan 

pelayanan secara 

cepat dan tepat 
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yang telah 

dijanjikan, segera, 

akurat, dan 

memuaskan. Hal 

ini berarti 

perusahaan 

memberikan 

jasanya secara 

tepat semenjak 

saat pertama (right 

the first time). 

Selain itu juga 

berarti bahwa 

perusahaan yang  

bersangkutan  

memenuhi 

janjinya, misalnya 

menyampaikan 

jasanya sesuai 

dengan jadwal 

yang disepakati 

(Parasuraman, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sejak awal 

kepada peserta 

pelatihan 

2. Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memiliki 

kecepatan dalam 

pelayanan di 

ruang kelas  

3. Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan  

Indonesia (LPPI) 

memiliki 

ketepatan dalam 

pelayanan di 

ruang kelas 
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Daya 

Tanggap 

(X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeithaml, dan 

Berry (1985) 

dalam Tjiptono 

(2012). 

 

Daya tanggap 

(responsieveness), 

berkenaan dengan 

kesediaan dan 

kemampuan 

penyedia layanan 

untuk membantu 

para pelanggan 

dan merespon 

permintaan mereka  

dengan segera. 

Unsur lain yang 

juga penting dalam 

elemen cepat 

tanggap ini adalah 

anggota 

perusahaan sesalu 

 

 

 

 

 

1. Sigap dalam    

memberikan 

layanan 

2. Kesiapan 

membantu 

pelanggan 

3. Responsif 

terhadap 

permintaan 

pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Karyawan 

Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memberikan 

layanan yang 

cepat kepada 

peserta pelatihan 

2.  Karyawan  

Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

selalu besrsedia 

membantu para 

peserta pelatihan 
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Jaminan 

(X4) 

 

 

 

 

siap membantu 

pelanggan. 

Apapun posisi 

seseorang di 

perusahaaan 

tersebut selalu 

memperhatikan 

pelanggan yang 

menghubungi 

perusahaan 

(Parasuraman, 

Zeithaml, dan 

Berry (1985) 

dalam Tjiptono  

(2012). 

 

Jaminan 

(assurance), 

berkenaan dengan 

pengetahuan, 

kemampuan, 

kesopanan, dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dapat dipercaya 

2. Rasa aman 

3. Kesopanan 

karyawan 

 

 

3.  Karyawan 

Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

tidak akan 

pernah terlalu 

sibuk untuk 

merespon 

permintaan 

peserta pelatihan 

 

 

 

 

 

1.  Karyawan 

Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia 

(LPPI) mampu 
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sifat dapat 

dipercaya yang 

dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya, 

risiko atau keragu-

raguan dalam 

menumbuhkan 

rasa percaya (trust) 

dan keyakinan 

pelanggan 

(confidence). 

(Parasuraman, 

Zeithaml, dan 

Berry (1985) 

dalam Tjiptono 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membuat para 

peserta 

pelatihan 

mempercayai 

mereka 

2.  Para peserta 

diklat merasa 

aman selama 

pelatihan di 

Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

3.  Karyawan 

Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan  

     Indonesia (LPPI) 

secara konsisten 

bersikap sopan 

terhadap peserta 

pelatihan  
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Empati 

(X5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empati (empathy), 

berarti perusahaan 

memahami 

masalah para 

pelanggannya dan 

bertindak demi 

kepentingan 

pelanggan 

(Parasuraman, 

Zeithaml, dan 

Berry (1985) 

dalam Tjiptono 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perhatian personal 

2. Mengutamakan 

kepentingan 

pelanggan 

3. Memahami 

kebutuhan 

pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memiliki 

karyawan yang 

memberikan 

perhatian 

personal kepada 

peserta pelatihan 

2.  Lembaga 

Pengembangan  

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

selalu 

mengutamakan 

kepentingan para  

peserta pelatihan 

3.  Karyawan 

Lembaga 

pengembangan 
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Kepuasan 

Konsumen    

( Y ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

pelanggan adalah 

respon pelanggan 

terhadap evaluasi 

persepsi atau 

perbedaan antara  

harapan awal 

sebelum 

pembelian (atau 

standar kerja 

kinerja lainnya) 

dan kinerja aktual 

produk 

sebagaimana 

dipersepsikan 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kepuasan  

layanan 

2.  Pelayanan terbaik  

3.  Reputasi 

 

 

 

 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memahani 

kebutuhan 

spesifik para 

peserta pelatihan 

 

1. Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

memberikan 

kenyamanan  

yang memuaskan 

kepada para 

peserta pelatihan 

2. Layanan yang 

diberikan 

Lembaga 

Pengembangan  

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 
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setelah memakai 

atau 

mengkunsumsi 

produk 

bersangkutan. (Tse 

& Wilton, 1988 

dalam Tjiptono, 

2012). 

 

 

 

 

 

sesuai dengan 

yang saya 

harapkan 

3. Dibandingkan 

dengan tempat  

lain, saya lebih 

puas apabila 

pelatihan 

diadakan di 

Lembaga 

Pengembangan 

Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

 

 

3.4 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

           Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset 

khusus. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian 

dilakukan. (Fandy Tjiptono, 2008) 
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  Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian dapat berbentuk 

kumpulan orang, kumpulan institusi atau kumpulan peristiwa. Populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta diklat Bank Mandiri yang mengadakan pelatihan di 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta. 

3.4.2 Sampel 

 Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi (Malhotra, 2007). 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

Convenience Sampling atau Accidental Sampling, yaitu sebuah teknik sampling non 

probabilitas yang berupaya memperoleh sampel karena mereka berada pada saat dan 

tempat yang tepat (Malhotra, 2004), seperti dalam penelitian ini responden berada di 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta. 

 Menurut Anderson, Sweeney, dan Williams (2008) metode perhitungan yang 

digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan jumlah sampel secara relevan agar 

dapat mewakili populasi adalah dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai 

berikut: 

              N 

n  = 

     1 + N e
2
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang  

masih dapat ditolerir. 
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 Rumus ini dapat digunakan jika penelitian mengetahui besarnya populasi yang 

ingin diteliti. Dalam kasus ini, populasi peserta pelatihan Bank Mandiri yang sedang 

mengadakan pelatihan di LPPI sebanyak 459 peserta. Penentuan toleransi yang sering 

digunakan pada banyak penelitian untuk kesalahan dari pengambilan sampel adalah 10 

% (0,1). Dengan demikian, perhitungan pengambilan sampel yang relevan sesuai rumus 

Slovin adalah sebagai berikut: 

              N 

n  = 

     1 + N e
2 

                  459 

n  = 

     1 + 459 x (0,1)
2 

     n =  99,78 sampel 

 

 Berdasarkan perhitungan rumus Slovin di atas dapat diketahui bahwa ukuran 

batas bawah pengambilan sampel yang relevan sebagai responden penelitian untuk 

mewakili populasi peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI adalah sebanyak 100 

responden. Berdasarkan jumlah ini, penyebaran kuesioner akan dilakukan kepada 100 

responden peserta dari Bank Mandiri yang sedang mengadakan pelatihan di LPPI.  
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3.5 Teknik Pengolahan Data 

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1.1 Uji Validitas. 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Simamora, 2004). Suatu instrumen dianggap valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Kuesioner dalam hal ini dapat dikatakan valid 

jika pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Hasil   pre-test untuk setiap pertanyaan kuesioner akan duji dengan 

metode construct validity. Menurut Sekaran (2006), construct validity digunakan untuk 

menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran cocok dengan 

teori yang mendasari desain tes. Hair, Blakck, Babin, Anderson dan Tatham (2006) 

memberikan persyaratan untuk menguji apakah desain tes tersebut sudah memenuhi 

syarat validitas. Oleh karena itu data tersebut harus memberikan individual factor 

loadings dengan semua factor loadings harus melewati batas 0.5 dan lebih baik jika 0.7. 

Selain itu perhitungan variance-extracted harus sama atau melebihi 50%. 

 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel 

adalah kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang 

sama akan menghasilkan data yang sama (Simamora, 2004). Untuk penelitian ini 

penulis menggunakan pengujian reliabilitas dengan One shot Measure, dilakukan 

dengan cara mencobakan kuesioner sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis 
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dengan teknik tertentu.   Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

kuesioner Pengujian instrument kusioner menggunakan rumus Cronbach Alpha.  Suatu 

butir atau variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 

(Sunyoto, 2009). 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2005).   

Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabelitas variabel bebas yang terpilih 

yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF= 1/tolerance dan menunjukkan 

adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 

0,01 atau sama dengan nilai dibawah 10 (Ghozali, 2005). 

 

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan 
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yang lain. Salah satu cara untuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti 

bergelombang melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk 

pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

 

3.5.2.3 Uji Normalitas 

  Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, 

variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data 

dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat dari penyebaran data pada sumbu 

diagonal dari grafik (Ghozali, 2005). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi normalitas. 

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

maka model regresi tidak memenuhi normalitas. 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empahty terhadap 

kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa pelatihan di Lembaga Pengembagan 
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Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta. Model hubungan nilai pelanggan dengan variabel-

variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut (Ghozali, 

2005): 

Y =  a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

Dimana: 

Y  =  Kepuasan Konsumen 

a   =  Konstanta 

b1 =  Koefisien regresi variabel X1 (tangible) 

b2 =  Koefisien regresi variabel X2 (reliability) 

b3 =  Koefisien regresi variabel X3 (responsiveness) 

b4 =  Koefisien regresi variabel X4 (assurance) 

b5  = Koefisien regresi variabel X5 (empathy) 

       X1 = Bukti fisik (Tangible) 

X2 = Kehandalan (Reliability) 

X3 = Daya Tanggap (Responsiveness) 

X4 = Jaminan (Assurance) 

X5 = Empati/Kepedulian (Empathy) 

e   =  error/variabel pengganggu 
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3.5.4 Uji Hipotesis       

3.5.4.1 Uji Signifikansi pengaruh Parsial (Uji t) 

 Pengujian ini dilakukan terhadap hipotesis kausalitas yang dikembangkan dalam 

model persamaan regresi dengan menguji signifikansi hubungan variabel independen 

dan variabel dependen yaitu apakah variabel bukti fisik (X1), kehandalan (X2), daya 

tanggap (X3), jaminan (X4), empati (X5) berpengaruh terhadap variabel kepuasan 

konsumen (Y). 

Langkah-langkah pengujiaannya sebagai berikut : 

- H0 : b1 = 0 

 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan yang terdiri dari 

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan). 

- H1 : b1 = 0 

(Ada pengaruh yang signifikan antara tangible (X1), reliability (X2), responsiveness 

(X3), assurance (X4), empathy (X5) secara parsial terhadap kepuasan pelanggan). 

Untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak yaitu dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan 

H1 ditolak, dan jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

3.5.4.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan 

paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien 
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determinasi (R
2
) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R

2
) nol variabel 

independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila 

koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu koefisien determinasi 

(R
2
) dipergunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) 

yang disebabkan oleh variabel bebas (X). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 

4.1.1 Sejarah Singkat LPPI 

              Di kalangan masyarakat, nama LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan 

Indonesia) dikenal sangat melekat dengan kader-kader di bidang perbankan. Lembaga 

pendidikan ini memiliki hubungan dengan Bank Indonesia, sejak cikal bakalnya lahir pada 

akhir tahun 1950-an. Beberapa tahun setelah kelahiran Bank Indonesia pada 1953, dirasakan 

kurangnya tenaga-tenaga di bidang perbankan untuk mendukung perkembangan Bank 

Indonesia serta meningkatkan jumlah dan kegiatan bank-bank pemerintah dan swasta. Maka, 

dengan dukungan beberapa bank milik pemerintah dan swasta, pada tahun 1958 didirikanlah 

sebuah lembaga pendidikan perbankan di bawah naungan Yayasan Akademi Bank, yang 

menempati gedung di lokasi yang baru, di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Yayasan 

Akademi Bank ini didirikan dengan akte notaris     Rd. Mr. Soewandi No. 35 tanggal 18 

Desember 1958, anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara tertanggal 17 

Februari 1959 nomor 14, tambahan nomor 4, sebagaimana anggaran dasar itu diubah diganti 

tertanggal 10 Oktober 1962 nomor 37, dibuat dihadapan Professor Meester Egon Hakim, 

waktu itu pengganti Raden Kadiman, Notaris di Jakarta. 

Para pendukung Yayasan : 

1. Bank Indonesia 
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2. Bank Negara Indonesia (1946) 

3. Bank Industri Negara 

4. Bank Rakyat Indonesia 

5. Bank Tabungan Pos 

6. Badan Hukum 'Perbanas' 

7. Yayasan Pendidikan Kader Bank 

Pembiayaan didapat dari tunjangan/iuran para pendukung. Akademi Bank kemudian diubah 

status dan namanya menjadi PTIKP (Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan), 

yang peresmiannya dilakukan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1963. Anggaran dasarnya telah 

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 25 Oktober 1963 nomor 86. 

Para pendukung PTIKP adalah : 

1. Bank Indonesia 

2. Bank Negara Indonesia (1946) 

3. Bapindo (d/h Bank Industri Negara) 

4. BKTN (d/h Bank Rakyat Indonesia) 

5. Bank Tabungan Pos 

6. Badan Hukum Perhimpunan Bank-Bank Nasional 

7. Pendidikan Kader Bank 

          Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri UBS/Gubernur Bank Indonesia       No. 

Kep. 28/USB/65 tanggal 2 April 1965, yayasan PTIKP menjadi lembaga pendidikan di 

bawah Urusan Bank Sentral dengan nama Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan. 

Pembiayaan PTIKP ini didapat dari Bank Indonesia kecuali biaya makan dan pengobatan 
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mahasiswanya menjadi beban bank-bank yang mengirimkan karyawannya untuk dididik di 

lembaga ini. Tetapi tidak lama kemudian nama PTIKP ini diganti lagi dengan terbitnya 

Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 121/UBS/65 tanggal 20 November 

1965 dengan nama Lembaga Pendidikan Bank Berdjoang dengan status di bawah UBS. 

          Nama Lembaga Pendidikan Bank Berdjoang ini tidak lama berlaku. Pada awal 

pemerintahan orde baru Surat Keputusan Gubernur Bank Negara Indonesia No. 

Kep.5/GBNI/66 tanggal 19 Agustus 1966, Surat Keputusan Menteri UBS No. 121/UBS/65 

tanggal 20 November 1965, dan kembali Surat Keputusan Menteri UBS/Gubernur Indonesia 

No. Kep. 28/UBS/65 tanggal 2 April 1965 dinyatakan berlaku lagi. Pada akhir tahun itu juga 

PTIKP resmi menjadi perguruan tinggi kedinasan di dalam lingkungan Kementrian urusan 

Bank Sentral/Bank Indonesia. 

          Berbagai perkembangan yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah 

berlakunya UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan UU No. 13 Tahun 

1968 tentang Bank Sentral, serta dimulainya Pelaksanaan Repelita pada April 1969, telah 

membawa pengaruh pada perjalanan PTIKP, sehingga sampai pada pemikiran untuk 

meninjau kembali status perguruan tinggi perbankan itu. Akhirnya, pada tahun 1970, PTIKP 

ditutup, dan sebagai gantinya didirikan sebuah lembaga baru, Yayasan Pengembangan 

Perbankan Indonesia (YPPI). 

 

Kerjasama Internasional: 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misinya LPPI telah bekerja sama dengan 

berbagai training provider dari negara lain seperti: Belgian Bankers Academy (BBA); 

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

Australian Institute of Management (AIM); International Center for Leadership in Finance 

(ICLIF); Institut Bank-Bank Malaysia (IBBM); dan International Center for Education in 

Islamic Finance (INCEIF). 

4.1.2  Visi, Misi Dan Strategi LPPI 

Visi 

Menjadi Lembaga Pengembangan Perbankan dan Jasa Keuangan yang terpercaya dan 

terkemuka di ASEAN. 

Misi 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perbankan dan Jasa Keuangan melalui 

pengembangan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap (knowledge, skill, attitude) dan 

mendukung pengembangan industri perbankan yang sehat dan berkualitas. 

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perbankan, bank sentral, dan jasa 

keuangan lainnya, guna mendukung pengembangan industri perbankan dan jasa 

keuangan. 

 

Komposisi Dewan Kurator 

a. Ketua :   Gubernur Bank Indonesia (ex-officio) 

b. Anggota : Pengurus Asosiasi Perbankan yaitu: Himbara, Perbanas, Ikatan                  

Bankir        Indonesia, Asosiasi Bank-Bank Pembangunan Daerah, 

Asosiasi Bank-bank Syariah, Federasi Bank Asing dan Perhimpunan 

Bank-bank Perkreditan, secara ex-officio.  
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Tugas Dewan Kurator adalah : 

1. Memberikan arah kebijakan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, serta 

pengembangan lembaga. 

2. Memberikan petunjuk-petunjuk umum kepada pimpinan harian, dalam menyusun 

rencana, mutu pendidikan, jasa konsultasi, penelitian, serta kegiatan lainnya dari 

lembaga. 

 

Komposisi Komite Evaluasi Program 

a. Ketua : Deputi Gubernur Bank Indonesia 

b. Sekretaris :  Direktur Direktorat Penelitian & Pengaturan Perbankan BI 

c. Anggota :  Direktur SDM beberapa bank. 

  

Tugas dan kewajiban Komite Evaluasi Program Pendidikan dan Latihan : 

1. Memberikan masukan dan saran terhadap rencana program pendidikan dan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh lembaga. 

2. Memberikan evaluasi terhadap materi atau modul serta Program Pendidikan dan 

Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh lembaga. 

3. Memberikan masukan terhadap pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan. 

4. Menetapkan tata tertib dan cara kerja Komite Evaluasi Program Pendidikan dan 

Latihan akan ditetapkan sendiri. 
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4.1.3 Struktur Organisasi LPPI 

Direksi

Bidang I

Pusat Kajian 
Pengembangan 
Keuangan Mikro 

(PKPKM)

Pusat Kajian dan 
Pengembangan 

Manajemen Risiko 
(PMR)

Divisi Penelitian dan 
Pengembangan 

Program

Staf  
Pengajar

Bidang II

Divisi Pemasaran 
dan Aliansi 
Strategis

Divisi
Penyelenggaraan
Prgram Manajerial

Divisi
Penyelenggaraan
Program Keahlian

Divisi Konsultasi 
dan Assessment 

Center

Bidang III

Divisi
Organisasi & 

SDM

Divisi 
Pengelolaan 

Kampus

Biro Keuangan
dan Anggaran

Bidang IV

ICDIF

Divisi Konsultasi
Pengembangan

Keuangan
Syariah

Divisi
Penyelenggaraan

Program 
Keuangan

Syariah

Kelompok 
Konsultan 

dan 
Pengajar

Syariah

Staf Ahli
Direksi

Biro Pengawasan Intern dan 
Penjaminan Mutu (Quality 

Assurance)

STRUKTUR ORGANISASI LPPI
Gambar 4. 1

 

Sumber : data LPPI diolah 
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DIREKSI LPPI

DIREKTUR 
UTAMA

DIREKTUR  
Bidang I

DIREKTUR 
Bidang II

DIREKTUR 
Bidang III

DIREKTUR 
Bidang IV

Muljana
Soekarni

I. Supomo Suwartini Harisman

Hartadi A. Sarwono

Gambar 4. 2

 

            Sumber : data LPPI diolah 

 

 

 

 

 

 

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

Profil Direksi 

1. Hartadi A. Sarwono  

Direktur Utama 

Menyelesaikan studi S-1 Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung, kemudian pada 

tahun 1985 meraih gelar Master of Arts (MA) di bidang Macroeconomics di University 

of Oregon, Eugene-Oregon, Amerika Serikat, yang dilanjutkan dengan program Doctor 

of Philosophy (Ph. D) di bidang Monetary Theory and Policy pada universitas yang 

sama pada tahun 1989. 

Meniti karir selama lebih dari tiga dasawarsa di Bank Indonesia dan menjabat berbagai 

posisi utama di bidang kebijakan moneter. Mendapat kepercayaan untuk menjadi Deputi 

Gubernur Bank Indonesia selama dua periode berturut-turut - periode I (Juni 2003–Juni 

2008) membidangi Kebijakan Moneter, Statistik, dan Hubungan Internasional; periode II 

(Juni 2008–Juni 2013) membidangi Kebijakan Moneter, Internasional, Pusat Pendidikan 

dan Studi Kebanksentralan, Statistik, Pengelolaan Devisa, dan Kantor Perwakilan Luar 

Negeri. 

 

2. Muljana Soekarni 

Direktur 

Master of Arts pada International and Development Economics Yale University, New 

Haven, CT, USA. Berpengalaman dibidang ekonomi, moneter dan kebanksentralan. 

Berbagai posisi kunci di high management level pernah dikelolanya. Pernah menjabat 

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) dan Direktur 

Logistik serta Deputi Direktur Direktorat Teknologi Informasi Bank Indonesia. Publikasi 

terakhir adalah buku The Indonesian Economy: Entering A New Era, Institute of 

Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapura, 2011. Yang bersangkutan juga alumni 

Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen (STM) PPM Jakarta. 

 

3. I. Supomo 

Direktur 

 Meraih gelar PhD dari University of Colorado, Boulder, Colorado, USA dan 

berpengalaman di bidang Perbankan lebih dari 35 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, 

menjabat pada berbagai posisi high level management sebagai Direktur/Senior Executive 

Vice President PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Executive Vice President/Senior 

Executive Vice President PT Bank Mandiri, dan Managing Director PT Bank Dagang 

Negara. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Permata Tbk (Permata Bank) 

serta aktif di Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Pengurus 

Pusat Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 

 

4. Harisman  

Direktur 

Berpengalaman di bidang syariah dan lebih dari 20 tahun bekerja dalam industri 

perbankan dengan berbagai pendidikan dan keterampilan di bidang moneter, perbankan 

umum dan perbankan syariah. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada 
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(UGM) Yogyakarta dan Center for Development Economics Williams College, USA ini 

sebelum bergabung dengan LPPI adalah Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank 

Indonesia dan Staf Ahli Dewan Gubernur BI. 

 

5. Suwartini 

Direktur 

Berpengalaman di bidang kepatuhan, Jasa Perusahaan, Manjemen SDM, Manajemen 

Risiko dan KYC/Anti Pencucian Uang. Menjabat sebagai Managing Director di PT. 

Bank Mega, Tbk. selama 12 tahun (2000-2012) bertanggung jawab dalam bidang 

Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Sumber Daya manusia. Berlatar belakang pendidikan 

Master of Business Administration dari Century University, New Mexico. Pendidikan 

lain yang telah ditempuh yakni Risk Management Certification Group III, Bank 

Indonesia and IRPA Amsterdam dan Risk management Refresher Course for Senior 

Management of Indonesian banks organized by BSMR and Standard Chartered Bank, 

London. 

Seluruh sarana yang ada difasilitasi dan didukung oleh 221 staf sumber daya manusia 

dimana 25 di antaranya merupakan staf profesional. Kami informasikan juga bahwa selain 

25 staf profesional yang ada, LPPI juga memiliki 450 staf pengajar on-call yang terdiri dari 

bankir aktif & birokrat. 
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Kerjasama Dengan Lembaga Lain 

1. Certivied Wealth Manager's Association (CWMA)  

2. Australian Institute of Management (AIM) 

3.   Belgian Banker's Academy (BBA) 

4.  Institut Bank-Bank Malaysia (IBBM) 

 5. International Centre for Leadership in Finance (ICLIF) 

 6.   International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) 

7.   Universitas Airlangga 

8.   Asbisindo 

 9.   School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) 

10. Islamic Research and Training Institute (IRTI) 

 11. Islamic Development Bank 

12. Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM) 

 13. Islamic Economics Unit (IEU) 

14. Islamic Insurance Society (IIS) 

 15. Universitas Yarsi  

16. LSM LKM Certif 

 17. Ikatan Notaris Indonesia 

18. Badan Wakaf Indonesia 

19. Politeknik Negeri Universitas Indonesia 

 20. Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

 21. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 

22. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syahid) 

23. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 

24. Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia 
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Klien 

Konsultasi, AssessmentT Centre dan Riset 

1. Bank Indonesia 

2. PT Bank Jateng 

3. PT Bank Riau 

4. PT Bank Lampung 

5. PT Bank BTPN 

6. PT Bank Sumut 

7. PT Bank Eksekutif 

8. PT Bank BPD DIY 

9. PT Bank Nagari 

10. PT Bank Sulut 

11. PT Bank BNI 

12. PT Bank BTN 

13. PT Bank Jabar 

14. PT Bank BPD Sulsel 

15. PT Bank DKI 

16. PT Bank Sultra 

17. PT Bank NTT 

18. PT Bank Papua 

19. PT Bank Kaltim 

20. PT Aldira Multi Finance 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan reguler LPPI dimanfaatkan oleh seluruh Bank-Bank di Indonesia. 

LPPI menyelenggarakan pendidikan in house training bekerjasama dengan Bank-Bank 

Persero, Bank-Bank Milik Pemerintah Daerah, Bank Umum milik Swasta Nasional, Bank 

Asing serta Lembaga Keuangan Bukan Bank. yaitu: 
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http://www.bi.go.id/
http://www.bpdjateng.co.id/
http://www.bankriau.co.id/
http://banklampung.co.id/
http://www.btpn.com/
http://www.banksumut.com/
http://www.bankeksekutif.co.id/
http://www.bpddiy.co.id/
http://www.banknagari.co.id/
http://www.banksulut.co.id/
http://www.bni.co.id/
http://www.btn.co.id/
http://www.bankjabar.co.id/
http://www.asbanda.com/bpd.php?id=23
http://www.bankdki.co.id/
http://www.banksultra.co.id/
http://www.bpdntt.co.id/
http://www.bankpapua.com/
http://bankaltim.co.id/
http://www.adira.co.id/


 

 

1. Bank Indonesia 

2. Bank BNI 

3. Bank Mandiri 

4. Bank BTN 

5. BRI 

6. BCA  

7. Panin Bank 

8. Deutche Bank 

9. ABN Amro 

10. ANZ 

11. Bapepam 

12. Bank Jatim 

13. Bank Jateng 

14. Bank Jabar 

15. Bank Nagari 

16. Bank BTPN 

17. Bank UFJ 

18. Bank Riau 

19. Askrindo 

20. Bank Syariah Mandiri 

21. Bank Kaltim 

22. Bank PIKKO 

23. Bank Eksekutif 

24. Bank Buana Indonesia 

25. Bank Aceh 

26. Bank Maluku 

27. BPD Bali 

28. BPD NTB 

29. BPD NTT 
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http://www.bi.go.id/
http://www.bni.co.id/
http://www.bankmandiri.co.id/
http://www.btn.co.id/
http://www.bri.co.id/
http://www.klikbca.com/
http://www.klikbca.com/
http://www.panin.co.id/
http://www.db.com/indonesia/
http://www.abnamro.com/
http://www.anz.com/indonesia/id/Personal/
http://www.bapepam.go.id/
http://www.bankjatim.co.id/
http://www.bpdjateng.co.id/
http://www.bankjabar.co.id/
http://www.banknagari.co.id/
http://www.btpn.com/
http://www.bankriau.co.id/
http://www.askrindo.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://bankaltim.co.id/
http://www.uobbuana.com/
http://www.bankmaluku.co.id/
http://www.bpdbali.co.id/
http://www.bankntb.co.id/
http://www.bpdntt.co.id/


 

 

30. Aplikanusa Lintasarta 

31. Adira Multi Finance 

 

SATUAN KERJA 

LPPI mempunyai 9 Divisi, 2 Pusat Kajian dan 2 Biro. 

Divisi: 

1. Divisi Riset dan Pengembangan Program (DRP) 

2. Divisi Konsultasi dan Assessment Program (DKA) 

3. Divisi Pemasaran dan Aliansi Strategis (DPA) 

4. Divisi Penyelenggaraan Program Manajerial (DPM) 

5. Divisi Penyelenggaraan Program Keahlian (DPK) 

6. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOS) 

7. Divisi Pengelolaan Kampus (DLK) 

8. Divisi Konsultasi dan Pengembangan Keuangan Syariah (DKS) 

9. Divisi Penyelenggaraan Program Keuangan Syariah (DPS) 

 

Pusat Kajian:  

1. Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (PKM) 

2. Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Risiko (PMR) 

 

Biro: 

1. Biro Keuangan dan Anggaran (BIK) 

2. Biro Pengawasan Intern dan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) 
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1.  Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro  

Bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada semua pihak yang 

berkeinginan untuk mengembangkan keuangan mikro  baik dalam maupun luar 

negeri. 

 

Ruang lingkup kegiatan PKM: 

1. Kajian/penelitian keuangan mikro untuk menggali berbagai praktek keuangan 

mikro 

2. Pelatihan keuangan mikro untuk mengembangkan kurikulum dan materi terkait 

dengan pelatihan calon/praktisi pembiayaan keuangan mikro 

3. Konsultasi keuangan mikro untuk membangun pusat konsultasi pembiayaan 

keuangan mikro 

4. Pengembangan model pembiayaan/keuangan mikro sebagai referensi dan sarana 

belajar dan studi banding bagi pihak yang memerlukan baik dari dalam negeri 

maupun internasional  

 

2 Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Risiko  

Merupakan sebuah divisi yang berfungsi sebagai pusat sosialisasi, konsultasi, 

penelitian dan pengembangan Manajemen Risiko bagi perbankan di Indonesia. 

Kegiatan utama Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Risiko : 

1. Melakukan Research and Development seputar perkembangan dan ketentuan 

Manajemen Risiko. 
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2. Menghasilkan parameter risiko yang dapat membantu industri dalam 

penerapan Manajemen Risiko. 

3. Pengembangan program untuk peningkatan pemahaman dalam penerapan 

ketentuan yang terkait dengan Manajemen Risiko. 

4. Memberikan jasa konsultasi dalam penerapan ketentuan Manajemen Risiko. 

5. Mengelola Konsorsium Data yang terkait dengan data kerugian operasional 

dalam industri perbankan. 

3. Divisi Riset dan Pengembangan Program  

Adalah salah satu divisi yang ada di LPPI dan berada dibawah naungan serta 

koordinasi Direksi LPPI Bidang I dengan kegiatan utamanya riset dan 

pengembangan program. Tugas pokok divisi, antara lain menyelenggarakan kegiatan 

riset, baik dalam rangka pengembangan program-program yang dilaksanakan oleh 

Lembaga maupun dalam rangka memberikan jasa riset/penelitian yang disediakan 

untuk industri perbankan dan jasa keuangan. 

Divisi Riset dan Pengembangan Program juga memiliki Tim Peneliti dan 

Pengembangan Program yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan 

modul pelatihan bidang manajemen, leadership, strategi bisnis dan operasional bank, 

termasuk merumuskan standar materi/bahan ajar dan menjaga kualitas pengajar. 

Untuk melengkapi wacana terhadap perkembangan kondisi perbankan di tanah air, 

Divisi Riset dan Pengembangan Program juga memiliki Bagian Operasional Riset 

dan Pengembangan Program dengan tugas pokok menyelenggarakan proyek-proyek 
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riset dan pengembangan program, termasuk pengelolaan perpustakaan dan 

dokumentasi 

 

4. Divisi Konsultasi dan Assessment Center 

Konsultasi 

Uraian Singkat 

Jasa konsultasi merupakan salah satu layanan jasa yang diperuntukkan bagi bank 

yang merencanakan melakukan perbaikan dan pemecahan permasalahan yang 

dihadapi. LPPI selain melaksanakan pengembangan human capital bank melalui 

training/development, banyak bank yang memerlukan pengembangan organisasi 

seperti  redesign organisasi, performance management system dan career planning 

merupakan sebagian contoh jasa konsultasi yang pernah ditangani LPPI. 

Dalam situasi persaingan global seperti sekarang, tenaga manajemen bank akan lebih 

bermanfaat untuk difokuskan kepada menangkap peluang bisnis dan membangun 

sistem yang memerlukan keahlian khusus. 

 

Manfaat 

Jasa konsultasi  dapat memberikan suatu pendapat dan saran perbaikan atas 

permasalahan yang dihadapi bank. Telah diketahui bersama bahwa untuk keperluan 

pemecahan masalah yang baik, bank perlu menyediakan tenaga yang memiliki 

keahlian khusus yang dibutuhkan secara temporer, seperti misalnya keahlian dalam 

menyusun Corporate Planning, sistem imbal jasa. LPPI didukung oleh associate 
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consultant dari berbagai bidang keahlian yang memahami praktek terbaik (best 

practices) pada industri perbankan. Di samping itu, LPPI sebagai pihak luar bank 

(outsider) tidak terlibat conflict of interest dalam menentukan hal yang sensitif 

seperti struktur gaji dan insentif serta hal-hal lainnya. 

 

Metode 

Metode konsultasi dilaksanakan dengan mengikut-sertakan tim counterpart dari 

klien. Tiap tahapan dalam kegiatan konsultasi selalu dilakukan pembahasan secara 

intensif antara tim LPPI dan tim counterpart klien. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memastikan hasil konsultasi yang optimal. 

 

Proses Konsultasi 

Kegiatan dalam konsultasi dilakukan dengan proses sebagai berikut: identifikasi 

masalah, analisis masalah, perumusan masalah, alternatif pemecahan masalah serta 

rencana tindak lanjut. 

 

Layanan Konsultasi 

Jasa layanan konsultasi yang kami sediakan pada dasarnya adalah sesuai kebutuhan 

klien baik untuk bidang perbankan konvensional maupun perbankan syariah. 

Bidang-bidang tersebut antara lain: Strategic Planning, Risk Management, 

Organizational Design, Pengem-bangan Sumber Daya Manusia/Human Capital, 
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Pelayanan Nasabah, Perkreditan, Akuntansi, Audit, Pengembangan Bank Devisa, 

Review Framework SDM, Arsitektur Pendidikan, Data Envelopment Analysis.  

 

Assessment Center 

Uraian Singkat 

Assessment Center merupakan suatu metodologi untuk menilai, mengevaluasi 

perilaku pegawai dalam pekerjaan sehingga hasil dari asesmen dapat digunakan 

untuk pengembangan pegawai. LPPI menyediakan layanan  bagi bank dalam rangka 

proses rekrutmen pegawai baru maupun asesmen bagi pegawai untuk tujuan 

kenaikan jenjang golongan atau jabatan. 

Dalam rekrutmen calon pegawai, pada umumnya bank dihadapkan pada jumlah 

pelamar yang memenuhi persyaratan umum berlipat ganda dari jumlah yang 

dibutuhkan, namun setelah dilakukan seleksi, hanya sedikit yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. Begitu pula untuk pengisian lowongan jabatan tertentu, 

terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan administrasi lebih banyak, tetapi 

setelah dilakukan asesmen relatif sedikit yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. 

Program Asesmen bertujuan untuk melakukan proses pemilihan calon pegawai baru 

atau calon pejabat untuk pengisian suatu jabatan tertentu agar dapat diperoleh tenaga 

yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan serta jenis pengembangan yang 

diperlukan. 
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Manfaat 

Manfaat program asesmen pegawai dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan keputusan pimpinan berkaitan dengan pemilihan pegawai baru, 

mutasi, kenaikan jenjang jabatan dan pengembangan kompetensi pegawai. 

Dengan menggunakan metode assessment center  dapat diperoleh kader-kader 

pimpinan yang terbaik, begitu pula strategi tindak lanjut kegiatan pengembangan 

karir pegawai yang terencana dan spesifik tiap individu pegawai. 

 

Metode 

Metode yang diterapkan adalah kombinasi dari berbagai metode seperti: tes tertulis 

pengetahuan umum, keuangan, perbankan dan bahasa Inggris, evaluasi psikologi 

dengan pendekatan individual assignment, role play, group discussion, in basket 

exercise, bussiness game, presentation, case analysis, behavioral event interview dan 

aplikasi soft ware tertentu sesuai kebutuhan. 

 

Proses Assessment 

Proses Assessment dilaksanakan secara profesional, independen, obyektif dan 

komprehensif sehingga mengarahkan investasi pada sumber daya manusia  tepat 

guna. LPPI memiliki komitmen untuk mengoptimalkan derajat obyektif penilaian 

serta berupaya semaksimal mungkin untuk menekan bias penilaian. Tim assessor 

 terdiri dari para spesialis bidang perbankan dan keuangan, serta para psikolog yang 

berpengalaman. 
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Layanan Assessment Center 

Assessment Center melayani jasa rekrutmen calon pegawai baru, asesmen untuk 

kenaikan jenjang pangkat, promosi  jabatan manajerial maupun jabatan 

khusus/spesialis. 

 

5. Divisi Pemasaran dan Aliansi Strategis 

Divisi Pemasaran dan Aliansi Strategis adalah salah satu divisi yang ada di LPPI dan 

berada dibawah naungan serta koordinasi Direksi LPPI Bidang II. Tugas pokok 

divisi, antara lain menyelenggarakan kegiatan pemasaran, komunikasi, kehumasan, 

workshop/seminar/diklat tuntutan pasar terbaru dan liason baik dalam rangka 

menjalin kerjasama dengan institusi nasional dan internasional maupun dalam rangka 

corporate image building. 

 

6. Divisi Penyelenggaraan Program Manajerial 

Divisi Penyelenggaraan Program Manajerial berfungsi menyelenggarakan program 

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial sumber daya 

manusia perbankan dan industri keuangan lainnya. 

Diklat yang diselenggarakan dapat bersifat regular dan non regular (kerjasama) 

dengan durasi jangka pendek (1minggu, 2 minggu) adalah Manajer Lini Pertama 

(MLP), Training of Trainers (TOT) dan jangka panjang (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 

bulan dsb) sesuai dengan permintaan customer (tailor-made). Lamanya program 
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karena diikuti dengan program On the Job Training (OJT) berupa project 

management dan selling project. Adapun diklat yang dimaksud adalah Manager 

Development Program (MDP), Staff Development Program (SDP) dan Officer 

Development Program (ODP). 

Selain itu, divisi ini juga menyelenggarakan Diklat SESPIBANK (Sekolah Staff dan 

Pimpinan Bank) untuk Top Management dan Diklat Sertifikasi Pemimpin Cabang 

untuk Middle Management. Diantara program diklat tersebut diadakan kegiatan 

Benchmarking yang dimaksudkan untuk memberikan experiental learning dan 

comparative study secara langsung dari lembaga yang dikunjungi. Negara tujuan 

Benchmarking yang selama ini sudah pernah dilakukan pada angkatan sebelumnya 

antara lain meliputi negara Asia, Eropa, Amerika, Australia dsbnya, dengan 

mengunjungi Bank Sentral negara tujuan, Bank-bank Umum, Bank Perkreditan, 

Bank Lokal serta kunjungan ke Bursa Saham dan Otoritas Jasa Keuangan setempat.  

Khusus untuk Diklat SESPIBANK telah terdaftar dan mendapatkan hak paten bagi 

LPPI sebagai satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan program dimaksud. 

Design kurikulum program, telah diupayakan dapat memenuhi Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ekuivalen dengan General Banking IV 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. 

 

7. Divisi Penyelenggaraan Program Keahlian 

Divisi Penyelenggaraan Program Keahlian adalah salah satu divisi yang ada di LPPI 

dan berada dibawah naungan serta koordinasi Direktur LPPI Bidang II dengan 
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kegiatan utama yang sifatnya operasional. Tugas pokok divisi, antara lain melakukan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan 

dan pelatihan keahlian sumber daya manusia perbankan dan industri keuangan 

lainnya yang mencakup kegiatan penyiapan, penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu. 

Selain dari tugas-tugas pokok diatas, Divisi Penyelenggaraan Program Keahlian juga 

memiliki Bagian Operasional Program Keahlian yang memiliki tugas pokok 

melakukan penyediaan sarana dan tata laksana program-program pendidikan dan 

pelatihan keahlian dengan dibantu oleh 2 (dua) unit kerja setingkat Seksi, antara lain 

Seksi Administrasi Program Keahlian yang bertugas melaksanakan tata usaha 

penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keahlian, termasuk tata usaha 

keuangan dan anggaran Divisi serta Seksi Pembelajaran Jarak Jauh yang bertugas 

mengelola materi Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ). 

 

8. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia adalah salah satu divisi yang ada di 

LPPI dan berada di bawah naungan serta koordinasi Direktur LPPI Bidang III 

dengan kegiatan utama yang sifatnya penunjang dari kegiatan operasional. Tugas 

pokok divisi, antara lain melakukan pengelolaan organisasi dan sumber daya 

manusia, kesekretariatan, serta urusan umum lainnya. 

Selain dari tugas pokok di atas, Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia juga 

memiliki Bagian Pengelolaan Organisasi dengan tugas pokok mengkoordinasikan 

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

penyusunan program-program kerja divisi-divisi dan unit menjadi program kerja 

Lembaga serta melakukan pemantauan pelaksanaannya dan tugas pokok lainnya, 

yaitu menyelenggarakan manajemen organisasi, pengelolaan kebutuhan sarana kerja, 

kebutuhan perjalanan dinas, jasa kesekretariatan dan hukum, serta kearsipan. 

Divisi ini juga memiliki Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang memiliki 

tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia mulai dari 

penerimaan, pengembangan sampai dengan pemberhentian, termasuk fasilitas 

kesehatan serta menatausahakan dokumen sumber daya manusia dan tugas pokok 

lainnya, yaitu menyelesaikan pembayaran gaji dan emolumen pegawai serta 

pembayaran lainnya. 

Bagian-bagian tersebut dalam melaksanakan fungsi kerjanya dibantu oleh beberapa 

unit satuan kerja setingkat Seksi yang difungsikan sesuai dengan kebutuhan. 

 

9. Divisi Pengelolaan Kampus 

Divisi Pengelolaan Kampus merupakan unit kerja yang ada di LPPI dan berada 

dibawah naungan serta koordinasi Direktur LPPI Bidang III dengan kegiatan utama 

yang sifatnya penunjang dari kegiatan operasional. Tugas pokok Divisi Pengelolaan 

Kampus adalah melaksanakan manajemen logistik dari perencanaan, pengadaan, 

pemeliharaan, pemanfaatan barang/jasa sampai dengan penghapusan dan melakukan 

optimalisasi dan memasarkan secara pro-aktif penggunaan ruangan dan fasilitas 

kampus, baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan pihak ketiga. 
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Selain dari tugas pokok diatas, Divisi Pengelolaan Kampus juga memiliki Bagian 

Perwismaan dan Jasa Boga dengan tugas pokok mengelola dan menyediakan jasa 

akomodasi dan konsumsi bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Lembaga atau pihak lain serta Bagian Pengelolaan Gedung dan 

Logistik dengan tugas pokok mengelola dan memelihara seluruh gedung dan sarana 

penunjang agar nyaman, aman, bersih dan sehat. 

Bagian-bagian tersebut dalam menjalankan fungsi kerjanya dibantu oleh beberapa 

unit satuan kerja setingkat Seksi yang difungsikan sesuai dengan kebutuhan. 

 

10. Divisi Konsultasi dan Pengembangan Keuangan Syariah  

1. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan 

konsultasi dan pengembangan keuangan syariah baik dalam rangka memperoleh 

pendapatan maupun dalam rangka mendukung pengembangan program dan 

pengembangan pegawai. 

2. Bertanggung jawab atas kerjasama dengan institusi nasional maupun 

internasional untuk membentuk aliansi strategis dalam rangka pengembangan 

keuangan syariah. 

 

11. Divisi Penyelenggaraan Program Keuangan Syariah 

Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan 

program pendidikan dan pelatihan keuangan syariah yang mencakup kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mutu. 
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12. Biro Keuangan dan Anggaran 

Biro Keuangan dan Anggaran merupakan unit kerja yang ada di LPPI dan berada 

dibawah naungan serta koordinasi Direktur LPPI Bidang III. Tugas pokok Biro 

Keuangan dan Anggaran adalah menyusun, mengelola dan mengatur anggaran 

tahunan sesuai rencana kerja strategis jangka menengah (strategic corporate plan) 

dan keuangan Lembaga serta melakukan evaluasi secara berkala termasuk evaluasi 

implementasi strategi dan Key Performance Indicator (KPI). 

Biro Keuangan dan Anggaran memiliki Bagian Pengelolaan Keuangan dan 

Anggaran dengan tugas pokok melaksanakan sistem informasi manajemen keuangan 

Lembaga yang aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dibantu oleh 3 

(tiga) unit kerja setingkat Seksi, antara lain Seksi Akunting dan Anggaran, Seksi 

Keuangan dan Laporan serta Seksi Administrasi dan Perpajakan.  

 

13. Biro Pengawasan Intern dan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan system pengendalian intern yang 

terintegrasi dalam system dan prosedur kerja serta delegasi wewenang satuan kerja 

pelaksana tugas lembaga baik yang menyangkut financial maupun non financial. 
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4.2  Hasil dan Analis Pembahasan 

4.2.1  Profil Responden 

Obyek dalam penelitihan ini adalah peserta dari Bank Mandiri yang sedang 

mengadakan pelatihan di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

4.2.1.1 Usia Responden 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada gambar berikut: 

Gambar 4.3 Pie Chart Usia Responden 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data kuesioner diolah 

Dari gambar 4.3 dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia 30-40 tahun 

dengan jumlah 50 orang atau 50%. Data tersebut menjelaskan bahwa yang paling sering 

melakukan pelatihan di LPPI adalah peserta yang berusia antara 30-41 tahun. 

4.2.1.2 Jenis Kelamin Responden 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat ditunjukkan pada gambar berikut: 
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Gambar 4.4 Pie Chart Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: data kuesioner diolah 

Dari hasil penelitihan yang dapat dilihat pada gambar 4.4 didapatkan informasi 

bahwa mayoritas responden memiliki jenis kelamin pria dengan jumlah 61 orang atau 61%. 

Data tersebut menjelaskan bahwa yang sering melakukan pelatihan di LPPI adalah kaum 

pria. 

 

4.2.1.3 Pekerjaan Responden 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan diketahui bahwa semua responden 

bekerja sebagai Pegawai BUMN. 

 

4.2.1.4 Pendidikan Terakhir Responden 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat ditunjukkan pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4.5 Pie Chart Pendidikan Terakhir Responden 

    

    Sumber: data kuesioner diolah 

Dari gambar 4.5, diketahui bahwa mayoritas responden berpendidikan S-1 dengan 

jumlah 89 atau 89%. Data tersebut menjelaskan bahwa yang sering melakukan pelatihan di 

LPPI adalah berpendidikan S-1. 

 

4.2.2  Analis Pre-test 

        Proses pre-test dilaksanakan pada bulan Juni 2014 dengan jumlah responden     30 

orang. Adapun hasil uji yang dilakukan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas akan dibahas 

sebagai berikut: 
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4.2.2.1 Uji Validitas 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test  

No. Pernyataan 

 

r tabel r hitung Validitas 

 Bukti Fisik/Tangible    

1 Fasilitas di LPPI menarik secara visual 0,361 0,697 Valid 

2 LPPI memiliki tata ruang kelas yang rapi 

dan nyaman 

0,361 0,774 Valid 

3 LPPI memiliki tata ruang makan yang rapi 

dan nyaman 

0,361 0,777 Valid 

4 LPPI memiliki tata ruang toilet yang rapi 

dan nyaman 

0,361 0,855 Valid 

5 LPPI memiliki ruang kelas yang bersih dan 

nyaman 

0,361 0,908 Valid 

6 LPPI memiliki ruang makan yang yang 

bersih dan nyaman 

0,361 0,872 Valid 

7 LPPI memiliki ruang toilet yang bersih dan 

nyaman 

0,361 0,826 Valid 

8 LPPI memiliki sarana parkir yang mudah, 

aman, dan  nyaman 

0,361 0,738 Valid 

9 Karyawan LPPI selalu berpenampilan rapi 0,361 0,608 Valid 

10 LPPI memiliki sarana perlengkapan 

pendidikan yang modern 

0,361 0,498 Valid 

 Kehandalan/Reliability    

11 LPPI selalu memberikan pelayanan secara 

akurat sejak awal kepada peserta pelatihan 

0,361 0,891 Valid 

12 LPPI memiliki kecepatan dalam pelayanan 

di ruang kelas 

0,361 0,882 Valid 

13 LPPI memiliki ketepatan dalam pelayanan 

di ruang kelas 

 

0,361 0,821 Valid 

 Daya Tanggap/Responsiveness 

 

   

14 Karyawan LPPI selalu memberikan 

layanan yang sigap kepada peserta 

pelatihan 

0,361 0,893 Valid 

15 Karyawan LPPI selalu siap membantu para 

peserta pelatihan 

0,361 0,855 Valid 
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16 Karyawan LPPI selalu responsive untuk 

merespon permintaan peserta pelatihan 

0,361 0,814 Valid 

 

 

 

    

 Jaminan/Assurance 

 

 

   

17 Perilaku karyawan LPPI mampu membuat 

para peserta pelatihan mempercayai 

mereka 

0,361 0,920 Valid 

18 Para perserta diklat merasa aman selama 

pelatihan di LPPI 

0,361 0,962 Valid 

19 Karyawan LPPI secara konsisten bersikap 

sopan terhadap peserta pelatihan 

0,361 0,908 Valid 

 

 

Empati/Empathy    

20 LPPI memiliki karyawan yang 

memberikan perhatian personal kepada 

peserta pelatihan 

0,361 0,909 Valid 

21 LPPI selalu mengutamakan kepentingan 

para peserta pelatihan 

0,361 0,835 Valid 

22 Karyawan LPPI memahami kebutuhan 

spesifik kepada para peserta pelatihan 

0,361 0,769 Valid 

 

 

Kepuasan Pelanggan    

23 LPPI memberikan kenyamanan yang 

memuaskan kepada para peserta pelatihan 

0,361 0,829 Valid 

24 Layanan yang diberikan LPPI sesuai 

dengan yang saya harapkan 

0,361 0,765 Valid 

25 Dibandingkan dengan tempat pelatihan 

lain, saya lebih puas apabila pelatihan 

diadakan di LPPI 

0,361 0,867 Valid 

Sumber: data diolah 

Dari hasil olah data dengan menggunakan program SPSS, diketahui seluruh 

pernyataan yang disebarkan kepada responden sebanyak 30 (pre-test) diketahui r hitung > r 

tabel (valid) sehingga prediksi dapat dilanjutkan. 
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4.2.2.2  Uji Reliabilitas 

      Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan Cronbach Alpha. Menurut 

Malhotra (2007), apabila alpha dihitung dan memiliki nilai diatas 0,6 maka dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel 

dapat dihandalkan. Adapun hasil dari uji realibilitas pada pre-test ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel Crobach’Alpha Kriteria Keterangan 

Bukti Fisik/Tangible 0,776 > 0,6 Reliabel 

Kehandalan/Reliability 0,851 > 0,6 Reliabel 

Daya Tanggap/Responsiveness 0,846 > 0,6 Reliabel 

Jaminan/Assurance 0,871 > 0,6 Reliabel 

Empati/Empathy 0,842 > 0,6 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0,856 > 0,6 Reliabel 

   Sumber: data diolah 

        Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka seluruh 

variabel penelitian memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Hal ini mengindikasikan bahwa 

keseluruhan jawaban  responden pada tahap pre-test terhadap pernyataan-pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat 

diandalkan (reliable). 
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4.2.3  Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1  Uji Multikoleniaritas 

      Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling 

berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. (Ghozali, 

2006) 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikoleniaritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

Bukti Fisik ,419 2,384 

Kehandalan ,397 2,517 

Daya Tanggap ,318 3,148 

Jaminan ,403 2,483 

Empati ,566 1,767 

a. Dependent Variable: Kepuasan             Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara 

variabel independen dalam  model regresi ini, hal ini dibuktikan dengan  VIF < 10 dengan 

tolerans > 0,1. 
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4.2.3.2  Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heterosekedasitas 

      Pengujian Heterokedatisitas penting untuk mengetahui apakah varians dari setiap 

error bersifat heterogen. Apabila bersifat heterogen maka akan melanggar asumsi klasik 

yang mensyaratkan bahwa varians dari error harus bersifat homogeny. 

     Untuk membuktikan ada atau tidaknya heterokedatisitas pada penelitian ini, dapat 

dilihat dari gambar sebagai berikut: 

                                                   Gambar 4.6 

                                          Uji Heteroskedastisitas 

 

          Sumber: data diolah 
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Dari analisis data di atas, maka diketahui bahwa variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan titik-titik yang menyebar di atas 

dan di bawah sumbu Y dan tidak memiliki pola yang teratur. 

 

4.2.3.3  Uji Normalitas 

Uji Normalitas 

     Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2002). 

Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat dari grafik histogram sebagai berikut: 

                Gambar 4.7 

              Sumber: data diolah 

Dari grafik histogram di atas, dapat diketahui bahwa data riil membentuk garis kurva 

cenderung tidak simetris terhadap mean (U), dapat disimpulkan data terdistribusi normal.    
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Gambar 4.8 

 

        Sumber: data diolah  

      Berdasarkan pada gambar grafik P-P Plot di atas, uji normalitas tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebaran plot data yang terjadi tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak 

terpencar jauh dari garis lurus sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan uji normalitas 

data bisa dipenuhi sesuai dengan teori Ghozali (2006) yang menyatakan bahwa distribusi 

normal akan membentuk satu garis diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. 

 

4.3  Analis Regresi Berganda 

      Analis regresi berganda adalah hubungan secara linier antar dua atau lebih variabel 

independen dengan variabel dependen. Analis untuk penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur pengaruh kualitas pelayanan (Tangible, Reliability, 
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Responsiveness, Assurance, dan Empathy) terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank 

Mandiri yang sedang melaksanakan diklat di LPPI. Adapun hasil pengolahan data dapat 

dilihat dari tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Hasil Analis Regresi Berganda 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,029 1,175  -,025 ,980   

Bukti Fisik ,142 ,042 ,344 3,404 ,001 ,419 2,384 

Kehandalan -,036 ,136 -,028 -,266 ,791 ,397 2,517 

DayaTanggap ,095 ,117 ,094 ,811 ,420 ,318 3,148 

Jaminan ,186 ,115 ,167 1,623 ,108 ,403 2,483 

Empati ,289 ,075 ,334 3,833 ,000 ,566 1,767 

a. Dependent Variable: Kepuasan                                                          Sumber: data diolah 

          

 Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

 

Y = -0,029 + 0,142X1 + (-0.036)X2 + 0,095X3 + 0,186X4 + 0,289X5 + e 

a = nilai konstanta sebesar -0,029 yang berarti jika variabel bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati bernilai 0, maka kepuasan peserta pelatihan nilainya sebesar -

0,029.   
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Koefisien regresi variabel bukti fisik sebesar 0,142 artinya jika bukti fisik mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kepuasan peserta pelatihan akan mengalami kenaikan sebesar 

0,142 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap. 

Koefisien regresi variabel kehandalan sebesar -0,036 artinya jika kehandalan mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kepuasan peserta pelatihan akan mengalami penurunan sebesar 

0,036 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap. 

Koefisien regresi variabel daya tanggap sebesar 0.095 artinya jika daya tanggap mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kepuasan peserta pelatihan akan mengalami kenaikan sebesar 

0,095 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap. 

Koefisien regresi variabel jaminan sebesar 0,186 artinya jika jaminan mengalami kenaikan 

satu satuan, maka kepuasan peserta pelatihan akan mengalami kenaikan sebesar 0,186 

dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap. 

Koefisien regresi variabel empati sebesar 0,289 artinya jika empati mengalami kenaikan satu 

satuan, maka kepuasan peserta pelatihan akan mengalami kenaikan sebesar 0,289 dengan 

asumsi variabel lainnya bernilai tetap. 

Dari hasil analis regresi berganda di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling 

berpengaruh/dominan terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri adalah variabel 

empati/empathy.         
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4.4  Teknik Pengujian Hipotesis 

4.4.1  Uji t 

       Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t bertujuan untuk membuktikan 

apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel indepanden secara individu 

terhadap variabel dependen.  

- Jika P-value ≤ 0,05, maka H0 ditolak, artinya variabel-variabel independen secara 

individualberpengaruh terhadap variabel dependen. 

- Jika P-value ≥ 0,05, maka H0 diterima, artinya variabel-variabel independen secara individual 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.5 Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,029 1,175  -,025 ,980 

Bukti Fisik ,142 ,042 ,344 3,404 ,001 

Kehandalan -,036 ,136 -,028 -,266 ,791 

Daya Tanggap ,095 ,117 ,094 ,811 ,420 

Jaminan ,186 ,115 ,167 1,623 ,108 

Empati ,289 ,075 ,334 3,833 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan                                                     Sumber: data diolah 

 
 

       Pada tabel hasil uji t di atas, nilai t statistik variabel bukti fisik sebesar 3,404 dengan 

signifikan 0,001. Karena nilai signifikan p-value < 0,05 maka hipotesis nol ditolak, hal ini 
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membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel bukti fisik terhadap kepuasan peserta 

pelatihan. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0,344. 

Nilai uji t variabel kehandalan sebesar - 0,266 dengan signifikan 0,791. Karena nilai 

signifikan p-value > 0,05 maka hipotesis nol diterima, hal ini membuktikan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan variabel bukti kehandalan terhadap kepuasan peserta pelatihan. 

Besarnya nilai koefisien regresi sebesar - 0,028. 

Nilai uji t variabel daya tanggap sebesar 0,811dengan signifikan 0,420. Karena nilai 

signifikan p-value > 0,05 maka hipotesis nol diterima, hal ini membuktikan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan variabel daya tanggap terhadap kepuasan peserta pelatihan. Besarnya 

nilai koefisien regresi sebesar 0,094. 

Nilai uji t variabel jaminan sebesar 1,623 dengan signifikan 0,108. Karena nilai signifikan 

p-value > 0,05 maka hipotesis nol diterima, hal ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan variabel jaminan terhadap kepuasan peserta pelatihan. Besarnya nilai koefisien regresi 

sebesar 0,167. 

 Nilai uji t variabel empati sebesar 3,833 dengan signifikan 0,000. Karena nilai signifikan  

p-value < 0,05 maka hipotesis nol ditolak, hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan variabel empati terhadap kepuasan peserta pelatihan. Besarnya nilai koefisien regresi 

sebesar 0,334. 
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4.4.2  Koefisien Determinasi (R
2
) 

           Untuk melihat pengaruh bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati secara 

bersama-sama terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri, dapat dilihat nilai angka 

adjusted R squared dari hasil penghitungan dalam model summary dibawah ini: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 ,773a ,597 ,576 ,961 

a. Predictors: (Constant), Empati, Kehandalan, Jaminan, Fisik, Daya Tanggap         Sumber : data diolah 

 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R Square yang didapat sebesar 0,597, 

nilai menunjukkan bahwa besarnya kemampuan variabel independen menjelaskan variasi pada 

dependennya. Artinya variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati 

mampu menjelaskan variasi pada variabel kepuasan peserta pelatihan sebesar 0,597 atau    59,7 

%, sedangkan sisanya 40,3 % (100 % - 59,7 %) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diungkap dapam penelitian ini. 

4.5  Implikasi Manajerial 

4.5.1  Rata-Rata Distribusi Tanggapan Responden Keseluruhan (100 Responden) 

          Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, peneliti juga 

ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini kedalam implikasi 

manajerialnya. 

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

           Pada analis tambahan ini peneliti menggunakan average value dari tiap indikator penilaian 

pada tiap variabel yang terbukti signifikan atau terbukti memiliki pengaruh terhadap loyalitas 

peserta pelatihan. Pada penelitian uji t yang menyatakan adanya pengaruh antara bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap jaminan dan empati secara parsial terhadap kepuasan peserta pelatihan 

menyatakan bahwa variabel empati dan bukti fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri. Tujuan penggunaan average 

value adalah untuk mengetahui rata-rata jawaban dari tiap indikator dan membandingkannya 

dengan nilai standar yang telah di adjust sebesar 3. Adapun hasil dari analis average value 

variabel empati dan bukti fisik adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Average Value Empati dan Bukti Fisik 

Variabel Indikator 

 

Average Value 

 LPPI memiliki karyawan yang memberikan 

perhatian personal kepada peserta pelatihan  

3,96 

Empati 

(Empathy) 

LPPI selalu mengutamakan kepentingan para 

peserta pelatihan 

4.03 

 Karyawan LPPI memahami kebutuhan spesifik 

kepada para peserta pelatihan 

3,93 

 Average Value Empati/Empathy 3,97 

Variabel Indikator 

 

Average Value 

 Fasilitas di LPPI menarik secara visual 3,98 

 LPPI memiliki tata ruang kelas yang rapi dan 

nyaman 

3,99 

 LPPI memiliki tata ruang makan yang rapi dan 

nyaman 

3,94 

 LPPI memiliki tata ruang toilet yang rapi dan 

nyaman 

3,85 

 LPPI memiliki ruang kelas yang bersih dan 

nyaman 

4,13 

Bukti Fisik 

(Tangible) 

LPPI memiliki ruang makan yang yang bersih dan 

nyaman 

4,03 

 LPPI memiliki ruang toilet yang bersih dan 

nyaman 

3,77 

 LPPI memiliki sarana parkir yang mudah, aman, 

dan  nyaman 

4,10 

 Karyawan LPPI selalu berpenampilan rapi 3,98 

 LPPI memiliki sarana perlengkapan pendidikan 

yang modern 

3,95 

 Average Value Variabel Bukti Fisik/Tangble 3,97 

Sumber: data kuesioner diolah 

 

 Berdasarkan analisa tabel 4.11 dari variabel empati/empathy, dilihat dari garis besar 

penilaian peserta pelatihan Bank Mandiri sudah baik karena skala penilaian 1-5, pada variabel 

empati diketahui bahwa rata-rata penilaian responden sebesar 3,97, hasil tersebut melebihi 
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minimal standar penilaian sebesar 3 sehingga dapat diartikan rata-rata responden memberikan 

tanggapan bahwa variabel empati cukup mempengaruhi kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri 

di LPPI.  

 Dari ketiga indikator terdapat dua indikator yang nilainya di bawah average value, yang 

pertama yaitu karyawan LPPI memahami kebutuhan spesifik kepada para peserta pelatihan, 

average value sebesar 3,93. Hal ini berarti karyawan LPPI harus lebih memahami kebutuhan 

spesifik yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI yaitu dengan cara  

mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik antara karyawan LPPI dengan peserta 

pelatihan Bank Mandiri. 

Indikator yang kedua yaitu LPPI memiliki karyawan yang memberikan perhatian personal kepada 

peserta pelatihan, average value sebesar 3,96. Dalam hal ini berarti karyawan LPPI harus dapat 

memahami bagaimana cara melakukan pelayanan prima kepada peserta pelatihan, salah satunya 

dengan memberikan pelatihan Customer Service Excellent kepada karyawan LPPI. 

  Sedangkan untuk variabel bukti fisik/tangible, dilihat dari garis besar penilaian peserta 

pelatihan Bank Mandiri sudah baik karena skala penilaian 1-5, pada variabel bukti fisik diketahui 

bahwa rata-rata penilaian responden sebesar 3,97, hasil tersebut melebihi minimal standar 

penilaian sebesar 3 sehingga dapat diartikan rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa 

variabel bukti fisik cukup mempengaruhi kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI.  

 Dari kesepuluh indikator terdapat empat indikator yang nilainya di bawah average value, 

yang pertama yaitu LPPI memiliki ruang toilet yang bersih dan nyaman, average value sebesar 

3,77. Indikator yang kedua yitu LPPI memiliki tata ruang toilet yang rapi dan nyaman, average 

value sebesar 3,85. Indikator yang ketiga yaitu LPPI memiliki tata ruang makan yang rapi dan 
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nyaman, average value sebesar 3,94. Dalam hal ini manajemen LPPI harus segera membenahi 

tata ruang makan, ruang toilet, serta menjaga kebersihan ruangan tersebut dengan cara melakukan 

renovasi seperti mengecat ulang, memperbaiki bagian bangunan yang rusak, merubah sebagian 

interior bangunan dengan menambahkan hiasan dinding atau tanaman hias dan juga menjaga 

jangan sampai ada kucing berkeliaran atau lalat berterbangan di ruang makan. Sedangkan untuk 

ruangan toilet yang selama ini dikeluhkan oleh peserta pelatihan karena kurang terjaga 

kebersihannya, manajemen LPPI harus segera meningkatkan pengawasan dengan cara menamhah 

petugas cleaning service, memperbaiki kran-kran air yang rusak atau memasang pewangi ruangan 

toilet. 

Dan indikator yang keempat yaitu LPPI memiliki sarana perlengkapan pendidikan yang modern, 

average value 3,94. Dalam hal ini LPPI sudah memenuhi sarana perlengkapan pendidikan yang 

modern, tatapi kedepan harus melakukan evaluasi secara bertahap terhadap sarana perlengkapan 

pendidikan tersebut seperti (laptop, infocus, sound, system), jangan sampai ketinggalan teknologi. 

Sarana perlengkapan pendidikan yang sudah ketinggalan teknologi harus segera diganti dengan 

yang lebih modern lagi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa bukti fisik/tangible memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri  

2. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa kehandalan/reliability tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri  

3. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa daya tanggap/responseveness  

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank 

Mandiri  

4. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa jaminan/assurance  tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri  

5. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa empati/empathy memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri  

6. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa empati/empathy memiliki 

pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitihan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah:  

a. Bagi Manajemen Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 

Berdasarkan hasil perhitungan average value pada implikasi manajerial maka: 

1. Karyawan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kedepan sebaiknya 

harus lebih memahami kebutuhan spesifik yang diperlukan oleh peserta pelatihan 

dengan cara mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik antara 

karyawan LPPI dengan peserta pelatihan agar peserta pelatihan merasa nyaman dan 

puas menggunakan jasa LPPI dan berkeinginan untuk kembali mengadakan pelatihan 

di LPPI.  

2. Manajemen Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kedepan perlu 

memberikan pelatihan Customer Service Excellent kepada karyawannya, agar 

karyawan LPPI dapat nemahami bagaimana cara melakukan pelayanan prima 

terhadap peserta pelatihan, sehingga peserta nantinya merasa puas dan nyaman 

selama mengadakan pelatihan di LPPI. 

3. Manajemen Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kedepan perlu 

membenahi tata ruang makan dengan cara melakukan renovasi seperti mengecat 

ulang dinding-dinding yang sudah kusam, memperbaiki bagian bangunan yang 

rusak, merubah sebagian interior bangunan dengan menambahkan hiasan dinding 

atau tanaman hias, dan juga menjaga jangan sampai ada binatang seperti kucing,  

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

berkeliaran atau lalat yang berterbangan di ruang makan. Dan juga ruang toilet yang 

selama ini dikeluhkan oleh peserta pelatihan karena kurang bersih, harus 

ditingkatkan pengawasannya dengan menambah petugas kebersihan, memasang 

pewangi ruangan, serta mengganti kran air yang rusak.  

4. Manajemen Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kedepan harus 

lebih meningkatkan sarana perlengkapan pendidikannya. Dengan cara melakukan 

evaluasi secara bertahap terhadap sarana perlengkapan pendidkan tersebut seperti 

(laptop, infocus, sound system, meja, kursi) jangan sampai ada yang ketinggalan 

teknologi atau ketinggalan jaman. Sarana perlengkapan pendidikan yang sudah 

usang atau ketinggalan teknologi, harus segera diganti dengan yang baru atau 

modern sehingga akan membantu kelancaran proses pelatihan di LPPI. 

 

b. Bagi akademisi 

1. Responden penelitian ini sebaiknya tidak hanya dari peserta pelatihan Bank Mandiri 

saja, tetapi diperluas menjadi seluruh peserta pelatihan yang sedang mengadakan 

diklat di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). 

2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan dapat menggunakan variabel selain 

kualitas pelayanan, seperti nilai pelanggan (customer value). Menurut Woodruff 

(1997) konsep nilai pelanggan mengindikasikan suatu hubungan yang kuat terhadap 

kepuasan pelanggan. 
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

 

Kuesioner 

1. Pendahuluan 

Responden yang terhormat, 

Saya adalah mahasiswa Indonesia Banking School (IBS) Jurusan Manajemen yang pada 

saat ini sedang mengerjakan tugas akhir (skripsi) dengan tujuan memperoleh data untuk 

dapat menganalisa ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan 

Bank Mandiri di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta“.      

Bapak/ Ibu/ Saudara/ I merupakan salah satu responden yang terpilih untuk 

berpartisipasi. Atas kesediaan dan kerjasamanya mengisi kuesioner ini, saya ucapkan 

terima kasih   

2. Identitas Peserta 

Jawablah dan berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan anda! 

Apakah anda peserta pelatihan dari Bank Mandiri? 

a. Ya (lanjutkan) 

b. Tidak (jangan dilanjutkan) 

 

1. Usia  Bapak/ Ibu/ Saudara/ I saat ini: 

a. 17 – 30 tahun    c.  40 – 50 tahun 

b. 30 – 40 tahun    d.  >  50 tahun 

 

2. Jenis Kelamin 

a. Pria 

b. Wanita 

 

3. Pekerjaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ I saat ini: 

a. Pegawai Swasta    e.  Pelajar / Mahasiswa 

b. Pegawai Negeri    f.   Ibu rumah tangga 

c. Pegawai BUMN    g.  Lain-lain ….. 

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

d. Pegawai Swasta 

 

4. Pendidikan Terakhir Bapak/ Ibu/ Saudara/ I saat ini: 

a. SLTA     c. S-1  e. S-3 

b. Diploma     d. S-2 

 

3. Pertanyaan Utama 

Petunjuk 

Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan penilaian anda terhadap pelayanan 

yang diberikan LPPI terhadap peserta pelatihan. Untuk masing-masing pernyataan, anda 

dimohon untuk mengungkapkan sejauh mana anda meyakini bahwa pelayanan LPPI 

memiliki karakteristik sebagaimana yang digambarkan oleh setiap pernyataan. Bila 

melingkari “1”, maka artinya anda sangat tidak setuju bahwa Pelayanan LPPI memiliki 

karakteristik bersangkutan. Sebaliknya, jika anda melingkari angka “5”, maka artinya 

anda sangat setuju bahwa Pelayanan LPPI memiliki karakteristik tersebut. Anda boleh 

melingkari angka 2 – 4 sesuai dengan penilaian anda. 

 

Keterangan: 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral  

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

NO. ATRIBUT PENILAIAN 

BUKTI FISIK (TANGIBLE) 

  PERNYATAAN STS  TS   N    S  SS 

1. Fasilitas fisik di LPPI menarik secara visual    1        2       3       4        5 

2. LPPI memiliki tata ruang kelas yang rapi dan nyaman    1        2       3       4        5 
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3. LPPI memiliki tata ruang makan yang rapi dan 

nyaman 

   1        2       3       4        5 

4. LPPI memiliki tata ruang toilet yang rapi dan nyaman    1        2       3       4        5 

5. LPPI memiliki ruang kelas yang bersih dan nyaman     1        2       3       4        5 

6. LPPI memiliki ruang makan yang bersih dan nyaman    1        2       3       4        5 

7. LPPI memiliki ruang toilet yang bersih dan nyaman    1        2       3       4        5 

NO. PERNYATAAN  STS   TS     N       S       SS 

8. LPPI memiliki sarana parkir yang mudah, aman, dan 

nyaman 

   1       2        3       4        5 

9. Karyawan LPPI selalu berpenampilan rapi    1       2        3       4        5 

10. LPPI memiliki sarana perlengkapan pendidikan yang 

modern 

   1       2        3       4        5 

RELIABILITAS (RELIABILITY) 

11. LPPI selalu memberikan pelayanan secara akurat 

sejak awal kepada peserta pelatihan 

   1       2        3       4        5 

12. LPPI memiliki kecepatan dalam pelayanan di ruang 

kelas 

   1       2        3       4        5 

13.  LPPI memiliki ketepatan dalam pelayanan di ruang 

kelas  

   1       2        3       4        5 

DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS) 

14. Karyawan LPPI selalu memberikan layanan yang 

sigap kepada peserta pelatihan 

   1       2        3       4        5 

15. Karyawan LPPI selalu siap membantu para peserta 

pelatihan  

   1       2        3       4        5 

16. Karyawan LPPI selalu responsif untuk merespon 

permintan peserta pelatihan 

   1       2        3       4        5 

                               JAMINAN (ASSURANCE)  

 Pengaruh Kualitas..., Soepriadi, Ma.-Ibs, 2014



 

 

17. Perilaku karyawan LPPI mampu membuat para 

peserta pelatihan mempercayai mereka 

   1       2        3       4        5 

18. Para peserta diklat merasa aman selama pelatihan di 

LPPI 

   1       2        3       4        5 

19. Karyawan LPPI secara konsisten bersikap sopan 

terhadap peserta pelatihan 

   1       2        3       4        5 

                                   EMPATI (EMPATHY)  

20. LPPI memiliki karyawan yang memberikan 

perhatian personal kepada peserta pelatihan  

   1       2        3       4        5 

NO. PERNYATAAN  STS   TS     N       S       SS 

21. LPPI selalu mengutamakan kepentingan para peserta 

pelatihan 

   1       2        3       4        5 

22. 

 

Karyawan LPPI memahami kebutuhan spesifik 

kepada para peserta pelatihan 

   1       2        3       4        5 

KEPUASAN PELANGGAN 

23. LPPI memberikan kenyamanan yang memuaskan 

kepada para peserta pelatihan 

   1       2        3       4         5 

24. Layanan yang diberikan LPPI sesuai dengan yang 

saya harapkan 

   1       2        3       4         5 

25. Dibandingkan dengan tempat pelatihan lain, saya 

lebih puas apabila pelatihan diadakan di LPPI 

   1       2        3       4         5 
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Lampiran 2 Uji Validitas Pre-test 

 

Uji Validitas X1 

Correlations 

 Item  1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 X1 

Item 1 

Pearson 

Correlation 
1 .464** .569** .501** .484** .526** .628** .280 .289 .459* .697** 

Sig. (2-tailed)  .010 .001 .005 .007 .003 .000 .134 .121 .011 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Item 2 

Pearson 

Correlation 
.464** 1 .619** .554** .559** .600** .545** .658** .352 .506** .774** 

Sig. (2-tailed) .010  .000 .002 .001 .000 .002 .000 .056 .004 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Item 3 

Pearson 

Correlation 
.569** .619** 1 .758** .657** .711** .755** .280 .125 .302 .777** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 .000 .134 .509 .104 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Item 4 

Pearson 

Correlation 
.501** .554** .758** 1 .836** .747** .894** .478** .337 .252 .855** 

Sig. (2-tailed) .005 .002 .000  .000 .000 .000 .008 .069 .179 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Item 5 

Pearson 

Correlation 
.484** .559** .657** .836** 1 .894** .732** .735** .709** .302 .908** 

Sig. (2-tailed) .007 .001 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .105 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Item 6 

Pearson 

Correlation 
.526** .600** .711** .747** .894** 1 .791** .625** .599** .135 .872** 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .477 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Item 7 

Pearson 

Correlation 
.628** .545** .755** .894** .732** .791** 1 .381* .255 .129 .826** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000 .000  .038 .174 .498 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Item 8 

Pearson 

Correlation 
.280 .658** .280 .478** .735** .625** .381* 1 .840** .443* .738** 

Sig. (2-tailed) .134 .000 .134 .008 .000 .000 .038  .000 .014 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Item 9 

Pearson 

Correlation 
.289 .352 .125 .337 .709** .599** .255 .840** 1 .273 .608** 

Sig. (2-tailed) .121 .056 .509 .069 .000 .000 .174 .000  .144 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Item 10 

Pearson 

Correlation 
.459* .506** .302 .252 .302 .135 .129 .443* .273 1 .498** 

Sig. (2-tailed) .011 .004 .104 .179 .105 .477 .498 .014 .144  .005 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1 

Pearson 

Correlation 
.697** .774** .777** .855** .908** .872** .826** .738** .608** .498** 1 

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

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Uji Validitas X2 
Correlations 

 Item 11 Item 12 Item 13 X2 

Item 11 

Pearson 
Correlation 

1 .724
**

 .600
**

 .891
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 

Item 12 

Pearson 
Correlation 

.724
**

 1 .543
**

 .882
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 
N 30 30 30 30 

Item 13 

Pearson 
Correlation 

.600
**

 .543
**

 1 .821
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 
N 30 30 30 30 

X2 

Pearson 
Correlation 

.891
**

 .882
**

 .821
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
Uji Validitas X3 

Correlations 
 Item 14 Item 15 Item 16 X3 

Item 14 

Pearson 
Correlation 

1 .749
**

 .557
**

 .893
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 
N 30 30 30 30 

Item 15 

Pearson 
Correlation 

.749
**

 1 .477
**

 .855
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .008 .000 
N 30 30 30 30 

Item 16 

Pearson 
Correlation 

.557
**

 .477
**

 1 .814
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .008  .000 
N 30 30 30 30 

X3 

Pearson 
Correlation 

.893
**

 .855
**

 .814
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Validitas X4 

Correlations 
 Item 17 Item 18 Item 19 X4 

Item 17 

Pearson 
Correlation 

1 .846
**

 .708
**

 .920
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 

Item 18 

Pearson 
Correlation 

.846
**

 1 .842
**

 .962
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 

Item 19 

Pearson 
Correlation 

.708
**

 .842
**

 1 .908
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 

X4 

Pearson 
Correlation 

.920
**

 .962
**

 .908
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

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

Uji Validitas X5 

Correlations 
 Item 20 Item 21 Item 22 X5 

Item 20 

Pearson 
Correlation 

1 .700
**

 .564
**

 .909
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 
N 30 30 30 30 

Item 21 

Pearson 
Correlation 

.700
**

 1 .395
*
 .835

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .031 .000 
N 30 30 30 30 

Item 22  

Pearson 
Correlation 

.564
**

 .395
*
 1 .769

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .031  .000 
N 30 30 30 30 

X5 

Pearson 
Correlation 

.909
**

 .835
**

 .769
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Uji Validitas Y 

Correlations 

 Item 23 Item 24 Item 25 X6 

Item 23 

Pearson 

Correlation 
1 .730

**
 .491

**
 .829

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .006 .000 

N 30 30 30 30 

Item 24 

Pearson 

Correlation 
.730

**
 1 .765

**
 .944

**
 

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

N 30 30 30 30 

Item 25 

Pearson 

Correlation 
.491

**
 .765

**
 1 .867

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .000  .000 

N 30 30 30 30 

X6 

Pearson 

Correlation 
.829

**
 .944

**
 .867

**
 1 

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

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3 Uji Reliabilitas Pre-test 

Uji Reliabilitas  

 

X1 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.776 11 

 

 

X2 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.851 4 

 

X3 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.846 4 

 

 

 

X4 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.871 4 

 

 

 

 

X5 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.842 4 

 

 

Y 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
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      Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.856 4 

 

 

 

 

Lampiran 4 Uji Multikolonieritas 
 

 

 
Variables Entered/Removed

a 

odel Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

 1 

Empati, 
Kehandalan, 
Jaminan, Phisik, 
Daya Tanggapb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
b. All requested variables entered. 

 
 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,773a ,597 ,576 ,961 

a. Predictors: (Constant), Empati, Kehandalan, Jaminan, Phisik, Daya 
Tanggap 

 
 
 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 128,900 5 25,780 27,890 ,000b 

Residual 86,890 94 ,924   

Total 215,790 99    

a. Dependent Variable: Kepuasan 
b. Predictors: (Constant), Empati, Kehandalan, Jaminan, Phisik, Daya Tanggap 
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Coefficients

a 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Phisik ,419 2,384 

Kehandalan ,397 2,517 

Daya Tanggap ,318 3,148 

Jaminan ,403 2,483 

Empati ,566 1,767 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
 
 
 
 

Coefficient Correlations
a 

Model Empati Kehandal
an 

Jaminan Bukti 
Fisik 

Daya 
Tanggap 

1 

Correlations 

Empati 1,000 ,088 -,068 -,246 -,340 

Kehanda
lan 

,088 1,000 -,120 -,429 -,348 

Jaminan -,068 -,120 1,000 -,204 -,438 

Phisik -,246 -,429 -,204 1,000 -,035 

Daya 
Tanggap 

-,340 -,348 -,438 -,035 1,000 

Covariances 

Empati ,006 ,001 -,001 -,001 -,003 

Kehanda
lan 

,001 ,019 -,002 -,002 -,006 

Jaminan -,001 -,002 ,013 -,001 -,006 

Phisik -,001 -,002 -,001 ,002 ,000 

Daya 
Tanggap 

-,003 -,006 -,006 ,000 ,014 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
 

 

 

Collinearity Diagnostics
a 

Mode
l 

Dimension Eigenvalue Condition 
Index 

Variance Proportions 

(Constant) Phisik Kehandalan Daya 
Tanggap 

Jaminan Empati 

1 

1 5,973 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,011 22,867 ,12 ,01 ,02 ,00 ,00 ,68 

3 ,007 30,082 ,38 ,01 ,01 ,20 ,11 ,22 

4 ,004 40,441 ,26 ,18 ,27 ,00 ,44 ,00 

5 ,003 43,823 ,23 ,26 ,01 ,53 ,37 ,00 

6 ,002 52,576 ,01 ,54 ,70 ,27 ,08 ,09 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
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Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

Empati, 

Kehandalan, 

Jaminan, 

Phisik, Daya 

Tanggap
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,773
a
 ,597 ,576 ,961 

a. Predictors: (Constant), Empati, Kehandalan, Jaminan, 

Phisik, Daya Tanggap 

b. Dependent Variable: Kepuasan 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 128,900 5 25,780 27,890 ,000
b
 

Residual 86,890 94 ,924   

Total 215,790 99    

a. Dependent Variable: Kepuasan 

b. Predictors: (Constant), Empati, Kehandalan, Jaminan, Phisik, Daya Tanggap 
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 9,82 15,05 12,11 1,141 100 

Std. Predicted Value -2,008 2,580 ,000 1,000 100 

Standard Error of 

Predicted Value 
,111 ,587 ,214 ,099 100 

Adjusted Predicted 

Value 
8,52 15,06 12,10 1,173 100 

Residual -2,630 2,668 ,000 ,937 100 

Std. Residual -2,735 2,775 ,000 ,974 100 

Stud. Residual -2,851 2,866 ,006 1,024 100 

Deleted Residual -2,858 3,480 ,014 1,042 100 

Stud. Deleted Residual -2,967 2,984 ,005 1,044 100 

Mahal. Distance ,318 35,957 4,950 5,644 100 

Cook's Distance ,000 ,815 ,021 ,084 100 

Centered Leverage 

Value 
,003 ,363 ,050 ,057 100 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
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Lampiran 6 Uji Normalitas 
 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

Empati, 

Kehandalan, 

Jaminan, 

Phisik, Daya 

Tanggap
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,773
a
 ,597 ,576 ,961 

a. Predictors: (Constant), Empati, Kehandalan, Jaminan, 

Phisik, Daya Tanggap 

b. Dependent Variable: Kepuasan 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 128,900 5 25,780 27,890 ,000
b
 

Residual 86,890 94 ,924   

Total 215,790 99    

a. Dependent Variable: Kepuasan 

b. Predictors: (Constant), Empati, Kehandalan, Jaminan, Phisik, Daya Tanggap 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,029 1,175  -,025 ,980 

Phisik ,142 ,042 ,344 3,404 ,001 

Kehandalan -,036 ,136 -,028 -,266 ,791 

Daya Tanggap ,095 ,117 ,094 ,811 ,420 

Jaminan ,186 ,115 ,167 1,623 ,108 

Empati ,289 ,075 ,334 3,833 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 9,82 15,05 12,11 1,141 100 

Residual -2,630 2,668 ,000 ,937 100 

Std. Predicted 

Value 
-2,008 2,580 ,000 1,000 100 

Std. Residual -2,735 2,775 ,000 ,974 100 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
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Lampiran 7 Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

Variables Entered/Removed
a 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

Empati, 

Kehandalan, 

Jaminan, Phisik, 

Daya Tanggapb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,773a ,597 ,576 ,961 

a. Predictors: (Constant), Empati, Kehandalan, Jaminan, Phisik, Daya 

Tanggap 

 

 

 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 128,900 5 25,780 27,890 ,000b 

Residual 86,890 94 ,924   

Total 215,790 99    

a. Dependent Variable: Kepuasan 

b. Predictors: (Constant), Empati, Kehandalan, Jaminan, Phisik, Daya Tanggap 

 

 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,029 1,175  -,025 ,980   

Phisik ,142 ,042 ,344 3,404 ,001 ,419 2,384 

Kehandalan -,036 ,136 -,028 -,266 ,791 ,397 2,517 

Daya 

Tanggap 
,095 ,117 ,094 ,811 ,420 ,318 3,148 

Jaminan ,186 ,115 ,167 1,623 ,108 ,403 2,483 

Empati ,289 ,075 ,334 3,833 ,000 ,566 1,767 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
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Coefficient Correlations
a 

Model Empati Kehandalan Jaminan Bukti 

Fisik 

Daya 

Tanggap 

1 

Correlations 

Empati 1,000 ,088 -,068 -,246 -,340 

Kehandalan ,088 1,000 -,120 -,429 -,348 

Jaminan -,068 -,120 1,000 -,204 -,438 

Phisik -,246 -,429 -,204 1,000 -,035 

Daya 

Tanggap 
-,340 -,348 -,438 -,035 1,000 

Covariances 

Empati ,006 ,001 -,001 -,001 -,003 

Kehandalan ,001 ,019 -,002 -,002 -,006 

Jaminan -,001 -,002 ,013 -,001 -,006 

Phisik -,001 -,002 -,001 ,002 ,000 

Daya 

Tanggap 
-,003 -,006 -,006 ,000 ,014 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

 

 

 

 

Collinearity Diagnostics
a 

Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Bukti 

Fisik 

Kehandalan Daya Tanggap Jaminan Empati 

1 

1 5,973 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,011 22,867 ,12 ,01 ,02 ,00 ,00 ,68 

3 ,007 30,082 ,38 ,01 ,01 ,20 ,11 ,22 

4 ,004 40,441 ,26 ,18 ,27 ,00 ,44 ,00 

5 ,003 43,823 ,23 ,26 ,01 ,53 ,37 ,00 

6 ,002 52,576 ,01 ,54 ,70 ,27 ,08 ,09 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
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