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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.  
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A. LATAR BELAKANG 

 

            

 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. 

 

 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. 

 

Tabel 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 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”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 
 

 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 ? 

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? 

 

C. TUJUAN PENELITIHAN 

 

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.  

6. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan peserta pelatihan Bank Mandiri di LPPI. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian Kualitas 

  Terdapat 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.  Pengertian Jasa 

 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”. 

3. Pengertian Pelayanan  

 “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).  

4. Pengertian Kualitas Layanan 

 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. 

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.  

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 (Kotler 2000).  

7. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan 

 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).  

 

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

 

             GAMBAR 1 

KONSEP KEPUASAN PELANGGAN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Tjiptono, 1997 

 

 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 : 

 

a. Bukti Fisik (Tangible) 

 Bukti fisik (tangible) adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) 

dalam Tjiptono (2012). 

 

Tujuan Perusahaan 

Kebutuhan dan 

Keinginan 

Pelanggan 

 

Produk 

Harapan 

Pelanggan 

Terhadap Produk 
Nilai Produk Bagi 

Pelanggan 

Tingkat kepuasaan 

pelanggan 



 
 

b. Kehandalan (Reliability) 

 Kehandalan (reliability) adalah suatu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya 

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

 

c. 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 (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam 

Tjiptono (2012). 

 

d. Jaminan (Assurance) 

 Jaminan (assurance) adalah pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

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

 

e. Empati (Empathy) 

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

atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan memahami keinginan pelanggan 

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

 

 

8. Rerangka Pemikiran    

Gambar 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. 

 

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 

 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  

 

 

 

 

 



 
 

E. METODE PENELITIHAN 

 

  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. 

  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. 

 Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup. dan diberikan 

kepada responden yaitu para peserta pelatihan dari  Bank Mandiri yang sedang 

mengadakan diklat di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta. 

Sedangkan data kuesioner yang diambil mencakup aspek-aspek: 

 

1. Tangible, meliputi penampilan fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

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 



 
 

F. HASIL DAN ANALIS PEMBAHASAN 

 

1. Uji Validitas 

 

Tabel 2 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 

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. 



 
 

2.   Uji Reliabilitas 

       

Tabel 3 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). 

 

3  Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikoleniaritas 

 

       

Tabel 4  Hasil Uji Multikoleniaritas 

Coefficientsa 

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 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara 

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

tolerans > 0,1. 



 
 

b. Uji Heterosekedasitas 

           Gambar 3 

                                          Uji Heteroskedastisitas 

 

          Sumber: data diolah 

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. Uji Normalitas 

                                                            

            Gambar 4 

              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.    



 
 

  Gambar 5 

       
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. 

 

5. Analis Regresi Berganda 

 

Tabel 5  Hasil Analis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

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.   

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.     

                              

6. Uji t 

Tabel 6  Hasil Uji t 

Coefficientsa 

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 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. 

 

7. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 7  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. 

 

8.   Implikasi Manajerial 

Rata-Rata Distribusi Tanggapan Responden Keseluruhan (100 Responden) 

           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: 

 

 

Tabel 8  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 

Bukti Fisik 

(Tangible) 

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 

 LPPI memiliki ruang makan yang yang bersih dan 

nyaman 

4,03 

 LPPI memiliki ruang toilet yang bersih dan 

nyaman 

3,77 

Bukti Fisik 

(Tangible) 

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 di atas 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 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 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 

 

 

G. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

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  

 



 
 

 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) 

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,  

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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