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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 
NASABAH PADA PT BANK RAKYAT  INDONESIA (Persero)  

CABANG PUTRI HIJAU MEDAN 
 
 

Nurmaidah Ginting 
Universitas Prima Indonesia 

 
 

ABSTRACT 
 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Putri Hijau Medan is a  monetary 
service, thus it must win emulation which progressively more competitive. Bank Rakyat 
Indonesia cannot only rely on product development of eye service, but it must also force 
relation with all service users or clients who judge the make-up of the quality of service 
and product which on the market. This research formula internal demonstrates how the 
Quality of Service has effects on the Costumer Satisfaction at PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Cabang Putri Hijau Medan. This research aims to study and 
analyze the influences of The Quality of Service on the Costumer  Satisfaction of PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Putri Hijau. The Quality of Service in this 
research uses five of the that is consist of: reliability, responsiveness, assurances, 
empathy and tangibles have relationship with Costumer Satisfaction. If costumer feel 
satisfied, that make customer high probability to buys  a service. In this research, 
Multiple regreression of technical analysis is applied. To test the impact, F test is 
applied and to test the partial influence, t test is applied at significant level 0,05. The 
number of samples used for this analysis are 266 consumers that comprise at Tabungan 
of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Putri Hijau Medan. The result of the 
research indicates that average client assess the Costumer Satisfaction by PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Putri Hijau Medan is good. The result of this 
research also simultaneously that the Quality of Service (e.g., realibility, 
responsiveness, assurance, empathy and tangible) has a positive effect and significant 
to the Costumer Satisfaction. While partially only reliability dimension which does not 
has an effect on the satisfaction of the client. Partially, it is shown that assurance have 
dominant influence on customer satisfaction. 
 
Key Word : Service, Emulation, Expected, Perceived, Satisfaction 

 
Pendahuluan 
 Kondisi perekonomian Indonesia 
sejak awal tahun 2002 hingga akhir tahun 
2003 tergolong kondusif yang dibuktikan 
dengan konsolidasi dan pemulihan 
perbankan menunjukkan perkembangan 
yang lumayan bagus. Tingkat suku bunga 
bank cenderung turun, inflasi ada dibawah 
satu digit. Prestasi bank-bank Indonesia 

terus meningkat, persaingan antar bank di 
Indonesia juga sangat tajam terutama 
dalam memperebutkan nasabah. Meskipun 
jumlah bank yang beroperasi di Indonesia 
semakin berkurang sebagai akibat 
kebijakan pemerintah menutup sejumlah 
bank pada tahun 1997 dan 1998,   namun 
jumlah bank yang ada masih dapat 
dikatakan cukup banyak di Indonesia. 
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 Perkembangan persaingan antar 
bank telah mendorong bank-bank untuk 
meningkatkan investasi dalam teknologi 
perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan dan 
menerapkan strategi yang tepat untuk 
menarik dan mempertahankan 
nasabahnya. 
 Salah satu faktor yang 
mempengaruhi nasabah untuk memilih  
bank tertentu selain produk-produk yang 
dimunculkan oleh bank juga dipengaruhi 
oleh pelayanan. Faktor kualitas pelayanan 
merupakan kunci agar suatu bank dapat 
memenangkan persaingan yang terdapat 
dalam industri perbankan. Bank sebagai 
perusahaan jasa, tidak dapat mengabaikan 
lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu 
reliability, responsiveness, assurance, 
empathy dan tangible. Kelima dimensi 
kualitas pelayanan  yang bagus dan 
berkualitas lebih tinggi dari pesaing dapat 
memberikan kepuasan nasabah sehingga 
akan mempengaruhi pada pangsa pasar 
yang sudah diperoleh untuk dapat 
dipertahankan atau diperluas. 
 Menghadapi tingkat persaingan 
yang semakin tajam tersebut, berbagai 
upaya dilakukan oleh setiap bank untuk 
dapat memenangkan persaingan. Hal ini 
dapat dilihat dari pertumbuhan asset, dana 
dari pihak ketiga, kredit yang disalurkan 
dan produk-produk yang dimiliki oleh 
setiap bank. 
  
Metode Penelitian 
 Sesuai dengan tujuan penelitian 
mengetahui dan menganalisis  sejauhmana 
pengaruh kualitas pelayanan terhadap 
kepuasan nasabah pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Cabang Putri Hijau 
Medan, maka penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian deskriptif yakni 
penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik 
satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan 
dengan variabel lain. Menurut Nazir 
(1999) bahwa penelitian deskriptif 
mempelajari masalah-masalah dalam 
masyarakat, tata cara yang berlaku dalam 
masyarakat serta situasi-situasi, termasuk 
tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, 
sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 
proses-proses yang sedang berlangsung 
dan pengaruh-pengaruh dari suatu 
fenomena. Penelitian deskriptif yang 
mengkaji variabel yang banyak pada 
jumlah unit yang kecil dikelompokkan 
menjadi penelitian deskriptif dengan 
metode studi kasus. Sejalan dengan hal itu 
maka penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan metode studi kasus. 
 
Populasi dan Prosedur Penentuan 
Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah nasabah Tabungan PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Putri 
Hijau Medan sampai akhir tahun 2004 
berjumlah 19.217. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah sampel 
acak sederhana (sample random sampling) 
yaitu menentukan sampel tanpa 
memperhatikan strata yang ada karena 
anggota populasi homogen.    

Jumlah sampel ditentukan dengan 
menggunakan rumus yang dikembangkan 
Isaac dan Michael dalam Sugiyono (1999) 
sebagai berikut: 

QPNd

QPN
s

..)1(

...
22

2






  

dimana : 
s  = ukuran sampel 

2  = taraf kesalahan 5 % ( z = 1,645) 
P = 0,5 
Q = 0,5 
d = 0,05 
s = 

5,05,0)645,1()1217.19()05,0(

5,05,0217.19)645,1(
2
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s = 
)25,0706,2()216.190025,0(

25,0217.19706,2

xx

xx


 

s = 
676,004,48

3,000.13


 

s = 
716,48

3,000.13
 

s = 266,85 
 
Sehingga diperoleh sebanyak 266 sampel. 
 
Identifikasi Variabel 

Variabel-variabel yang terdapat 
pada variabel kualitas pelayanan adalah 
variabel bebas (independent) yang 
dinotasikan dengan X yakni kualitas 
pelayanan (SERVQUAL) dan variabel 
tergantung (dependent) yang dinotasikan 
dengan Y yakni kepuasan pelanggan.  

Kualitas pelayanan dapat diukur 
berdasarkan persepsi nasabah terhadap 
dimensi  fisik dan non fisik pelayanan. 
Adapun dimensi yang terdapat pada 
variabel kualitas pelayanan  (X) adalah : 
1) Reliability (X1) yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memberikan 
pelayanan sesuai yang dijanjikan 
secara akurat dan terpercaya, diukur 
dengan enam indikator yaitu : 
1. Bank selalu memenuhi pelayanan 

yang dijanjikan. 
2. Bank memberikan perhatian 

terhadap masalah nasabah. 
3. Bank tidak pernah membuat 

kesalahan dalam 
pelayanan. 

4. Bank menyelesaikan pelayanan 
tepat waktu. 

5. Bank tidak pernah membuat 
kesalahan dalam 
pencatatan keuangan. 

6. Nasabah tidak pernah menunggu 
lebih dari lima menit. 

2)  Responsiveness (X2) yaitu kemauan 
untuk membantu dan memberikan 
pelayanan yang cepat (responsif) dan 

tepat kepada kepada pelanggan, 
dengan penyampaian informasi yang 
jelas, diukur dengan lima indikator 
yaitu : 
1. Karyawan bank selalu bersedia 

membantu nasabah. 
2. Satpam selalu bersedia membantu 

nasabah. 
3. Lokasi ATM mudah dijangkau. 
4. Bank memiliki jaringan ATM yang 

tersebar luas. 
5. Nasabah tidak dibiarkan menunggu 

lebih dari 3 kali dering telepon 
untuk pelayanan. 

3) Assurance (X3) yaitu pengetahuan, 
kesopansantunan, dan kemampuan 
para pegawai perusahaan untuk 
menumbuhkan rasa percaya para 
pelanggan kepada perusahaan. diukur 
dengan empat indikator yaitu : 
1. Nasabah merasa aman melakukan 

transaksi dengan bank. 
2. Karyawan bank selalu bersikap 

professional dan ramah,tersenyum. 
3. Karyawan bank mamp[u 

menjawab semua pertanyaan 
nasabah. 

4. Nasabah selalu merasa aman 
melakukan transaksi melalui ATM. 

4)  Empathy (X4) yaitu memberikan 
perhatian yang tulus dan bersifat 
individual atau pribadi yang diberikan 
kepada para pelanggan dengan 
berupaya memahami keinginan 
pelanggan. diukur dengan lima 
indikator yaitu : 
1. Bank selalu memberi informasi 

terbaru tentang produk dan 
pelayanannya. 

2. Bank memiliki jam pelayanan 
yang sesuai dengan kebutuhan 
nasabah. 

3. Dalam memberi pelayanan, 
karyawan bank tidak lupa 
menyebut nama nasabah. 
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4. Nasabah merasa kepentingannya 
lebih diutamakan oleh bank. 

5. Pada ATM yang rusak selalu 
terdapat pengumuman. 

5)  Tangibles (X5) yaitu kemampuan 
suatu perusahaan dalam menunjukkan 
eksistensinya kepada pihak eksternal. 
Penampilan dan kemampuan sarana 
dan prasarana fisik perusahaan dan 
keadaan lingkungan sekitarnya dalah 
bukti nyata dari pelayanan yang 
diberikan oleh pemberi jasa. diukur 
dengan empat indikator yaitu : 
1. Jenis formulir tersedia dan nasabah 

tidak mengalami kesulitan 
mengisinya. 

2. Karyawan bank memiliki 
penampilan yang rapi dan 
professional. 

3. Ruang tunggu bank bersih dan 
nyaman dan peralatan 
yang modern. 

4. ATM selalu dalam keadaan siap 24 
jam. 

Indikator-indikator pada variabel 
kualitas pelayanan diukur berdasarkan 
tanggapan responden  terhadap 
pernyataan-pernyataan dalam kuesioner 
yang direspon berdasarkan rentang skala 
1-5 ( 5= sangat setuju sekali  1= sangat 
tidak setuju). Makin tinggi skala yang 
dipilih, makin tinggi persepsi nasabah 
akan nilai dari dimensi kualitas pelayanan. 

Kepuasan nasabah merupakan 
tingkat perasaan dimana seseorang 
menyatakan hasil perbandingan atas 
kinerja produk atau jasa yang diterima dan 
diharapkan (Kotler, 1997). Indikator 
variabel kepuasan nasabah yang 
digunakan adalah : 

1. Perasaan nasabah terhadap 
keandalan karyawan bank 

2. Perasaan nasabah tentang daya 
tanggap karyawan terhadap 
keluhan nasabah. 

3. Jaminan pengetahuan dan 
kemampuan karyawan bank. 

4. Perhatian karyawan bank terhadap 
kebutuhan dan keluhan nasabah. 

5. Sarana dan prasarana yang 
disediakan oleh bank. 
Indikator tersebut diukur 

berdasarkan tanggapan responden  
terhadap pernyataan-pernyataan dalam 
kuesioner yang direspon berdasarkan 
rentang skala 1-5 ( 5= sangat puas sekali  
1= sangat tidak puas). Makin tinggi skala 
yang dipilih, makin tinggi kepuasan 
nasabah.. 
 Kepuasan nasabah adalah tingkat 
perasaan seseorang setelah 
membandingkan kinerja (atau hasil) yang 
dia rasakan dibandingkan dengan 
harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah 
fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 
dirasakan dengan harapan. Kalau kinerja 
dibawah harapan, pelanggan kecewa. 
Kalau kinerja sesuai harapan, pelanggan 
puas. Kalau kinerja melebihi harapan, 
pelanggan sangat puas, senang atau 
gembira.  

 
 

Definisi Operasional Variabel  
  Secara ringkas operasionalisasi 
variabel penelitian dapat dilihat pada 
Tabel 1 sebagai berikut : 
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Tabel 1 
Identifikasi Variabel Operasionalisasi 
Variabel Dimensi Item Instrumen 

(Indikator) 

Skala 
Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

K 
U 
A 
L 
I 
T 
A  
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
E 
L 
A 
Y 
A 
N 
A 
N 
 

(X) 

Keandalan 
(Realibility) 

(X1) 

1. Bank selalu 
memenuhi pelayanan 
yang dijanjikan. 

2. Setiap kali 
menghadapi masalah, 
bank akan memberi 
perhatian terhadap 
penyelesaian 
masalah tersebut 

3. Bank tidak pernah 
membuat kesalahan 
dalam memberikan 
pelayanan kepada 
nasabah 

4. Bank menyelesaikan 
pelayanan untuk 
nasabah sesuai  
dengan waktu yang 
dijanjikan  

5. Bank tidak pernah 
membuat kesalahan 
dalam pencatatan 
keuangan nasabah  

6. Nasabah tidak pernah 
menunggu lebih dari 
lima menit untuk 
memperoleh 
pelayanan bank. 

Skala Likert 

Daya Tanggap 
(Responsiveness

) 
(X2) 

1. Karyawan bank selalu 
bersedia membantu 
nasabah  

2. Petugas satuan 
pengamanan (satpam) 
bank selalu bersedia 
untuk membantu 
nasabah. 

3. Lokasi ATM mudah 
dijangkau 

4. Bank memiliki 
jaringan ATM yang 
tersebar luas 

Skala Likert 

Jaminan 
( Assurance) 

(X3) 

1. Nasabah merasa aman 
melakukan transaksi 
dengan bank. 

2. Karyawan bank selalu 
bersikap profesional 
dan ramah : 
tersenyum dan 
mengucapkan salam. 

3. Karyawan bank 
mampu menjawab 
semua pertanyaan 
nasabah  

4. Nasabah selalu 
merasa aman 
melakukan transaksi 
melalui ATM. 

Skala Likert 

Empati 
(Empathy) 

(X4) 

1. Bank selalu 
memberi informasi 
terbaru tentang 
produk dan 
pelayanannya. 

2. Bank memiliki jam 
pelayanan yang 
sesuai dengan 
kebutuhan nasabah 

3. Dalam memberikan 
pelayanan, 
karyawan bank 
tidak pernah lupa 
menyebut nama 
nasabah  

4. Nasabah selalu 
merasa bahwa 
kepentingannya 
lebih diutamakan 
oleh bank. 

5. Pada ATM yang 
rusak selalu terdapat 
pengumuman 
(informasi) 

Skala Likert 

Bukti Langsung 
(Tangibles) 

(X5) 

1. Semua jenis 
formulir yang 
diperlukan selalu 
tersedia dan 
nasabah tidak 
mengalami 
kesulitan 
mengisinya  

2. Karyawan memiliki 
penampilan rapi dan 
profesional. 

3. Ruang tunggu bank 
bersih dan nyaman, 
dan peralatan yang 
modern  

Skala Likert 

K     
E    N 
P    A 
U    S 
A   A 
S    B 
A   A 
N   H 

(Y) 

Perbedaan 
antara kinerja 

yang dirasakan 
dengan harapan 

nasabah. 

1. Apakah kinerja 
kualitas pelayanan 
yang anda rasakan 
pada Bank BRI 
selama ini telah 
sesuai dengan 
harapan anda. 

2. Apakah saudara 
puas dengan 
pelayanan yang 
diberikan oleh Bank 
BRI. 

3. Secara keseluruhan, 
apakah anda puas 
dengan pelayanan 
yang diberikan oleh 
Bank BRI 

Skala Likert 

 
 
 
Teknik Analisis Data 

Dalam rangka menganalisis 
pengaruh variabel bebas dengan variabel 
tergantung agar sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka digunakan pendekatan 
regresi linear berganda. Analisis 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut :  

 
 
 

Dimana : 
Y  =  Kepuasan konsumen 

(customer satisfaction) 
X1  =  Keandalan (reliability) 

 Y  = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 +  
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X2  =  Daya tanggap 
(responsivenssess) 

X3  =  Jaminan (assurance) 
X4  =  Empati (empathy) 
X5 =  Bukti langsung 

(tangibles) 
b0 = Konstanta 
b1, b2, b3, b4, b5  = Koefisien regresi dari 

variabel 
  =  kesalahan (error)  
 Analisa regresi linier berganda 
dilakukan dengan uji F untuk melihat 
pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri 
dari kehandalan, daya tanggap, jaminan, 
empati dan bukti langsung  terhadap 
kepuasan nasabah. Hipotesis yang diuji 
adalah sebagai berikut: 
H0 : b1, b2, b3, b4, b5 =  0 (Tidak terdapat 

pengaruh kehandalan, daya 
tanggap, jaminan, empati dan 
bukti langsung  terhadap 
kepuasan nasabah). 

H1 : Minimal  bi  ≠ 0    (Terdapat 
pengaruh kehandalan, daya 
tanggap, jaminan, empati dan 
bukti langsung  terhadap 
kepuasan nasabah). 

Kriteria Penolakan: Tolak H0 , jika F 
hitung > F α ,k,n-k-1 pada   = 
0,05 atau tingkat signifikansi 
95 %. 

Dimana )1/(

/




knSSE

kSSR

MSE

MSR
F

 
MSR  =  mean square regression 
MSE  = mean square error 
SSR = sum square regression 
SSE = sum square error 
k        = derajat kebebasan regresi 
pembilang 
n-k-1  = derajat kebebasan penyebut  
  
 Untuk melihat tingkat kebenaran 
data serta kualitas data maka dilakukan  2 
(dua) pengujian, yaitu : 

1. Uji Validitas, bertujuan untuk 
menguji sejauhmana item kuesioner 
yang valid dan mana  yang tidak. 
Hal ini dilakukan dengan mencari 
korelasi setiap item pertanyaan 
dengan skor total pernyataan. Untuk 
hasil jawaban responden yang 
mempunyai skala pengukuran 
ordinal minimal serta pilihan 
jawaban lebih dari dua pilihan, 
perhitungan korelasi antara  
pernyataan ke 1 dengan skor total 
digunakan alat uji korelasi Pearson 
(Sugiyono, 1999). 

2. Uji Realibilitas, bertujuan untuk 
menguji kehandalan atau 
kepercayaan pengungkapan data. 
Pengukuran yang memiliki reabilitas 
tinggi adalah pengukuran yang 
mampu memberikan hasil yang 
dipercaya (reliable). 

Disamping itu pengujian hipotesis 
penelitian dengan regresi harus memenuhi 
persyaratan uji klasik, Santoso (2001) 
yaitu : 
1. Uji Normalitas, dimaksudkan untuk 

untuk melihat normal tidaknya data 
yang akan dianalisis, jika data 
menyebar disekitar diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal maka 
model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menggunakan plot regresi 
normal. 

2. Uji Multikolinieritas, dimaksudkan 
untuk mendeteksi ada tidaknya 
hubungan yang erat antara variabel 
bebas dengan cara melihat besarnya 
condition index, menurut Blesley, 
Kun dan Welsch (1980) 
multikolinieritas terjadi jika 
condition index > 10 sedang 
menurut Santoso (2001) > 15. 

3. Uji Heteroskedastisitas, muncul 
apabila kesalahan atau residual dari 
model yang diamati tidak  memiliki 
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varians yang konstan dari suatu 
observasi ke observasi lainnya. 
Gejala heteroskedastisitas dapat 
diuji dengan menggunakan metode 
grafik, yaitu dengan melihat ada 
tidaknya pola tertentu yang 
tergambar pada scatterplot, dasar 
pengambilan keputusan adalah jika 
ada pola tertentu seperti titik-titik 
(point-point) yang ada membentuk 
suatu pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar, kemudian 
menyempit), maka telah terjadi 
heteroskedastisitas. Jika tidak ada 
pola yang jelas serta titik-titik 
menyebar diatas dan dibawah angka 
o pada sumbu Y maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Santoso, 2001). 

 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
 Pengujian dilakukan dengan 
internal konsistensi atau derajat ketepatan 
jawaban responden dengan teknik belah 
dua (split half). Dari hasil perhitungan 
perangkat lunak SPSS  yang dapat dilihat 
pada lampiran diketahui bahwa nilai 
Cronbach Alpha sebesar  0,9743 maka 
dengan demikian dinyatakan bahwa 
instrumen penelitian ini adalah reliabel. 
 
 
 
Hasil Uji Normalitas Data 
 Uji normalitas data yang 
digunakan adalah berdasarkan grafik 
regresi normal (Uji Normality Plot), dasar 
pengambilan keputusan yakni jika data 
menyebar disekitar diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas. 
Hasil pengujian berdasarkan grafik dapat 
dilihat pada Gambar 1. 
 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00

E
x
p

e
c
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u
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1.00

.75

.50

.25

0.00

 
Sumber : Hasil Perhitungan SPSS  

Gambar 1. Plot Uji Normalitas Data 
 Dari Gambar 1. terlihat bahwa data 
menyebar disekitar diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal, dengan 
demikian maka data terdistribusi secara 
normal. 
 
Hasil Uji Multikolinieritas 
 Untuk mengetahui  ada atau tidak 
multikolinieritas atau hubungan yang erat 
antara variabel bebas adalah berdasarkan 
nilai faktor inflasi varian  (Varians 
Inflation Factor)/VIF yang diperoleh 
melalui perhitungan SPSS. Nilai VIF 
dimaksud dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

 
Tabel 2 

 Nilai Faktor Inflasi Varian Variabel 
Bebas 

Mod
el 
 

  
  

Collinearity 
Statistics 

Toleranc
e VIF 

1 (Constant)     
  Keandalan .551 1.815 
  Daya 

Tanggap 
.495 2.021 

  Jaminan .674 1.484 
  Empati .503 1.987 
  Bukti 

Langsung 
.542 1.846 

a  Dependent Variable: KepuasanNasabah 
Sumber: Hasil Perhitungan SPSS. 
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 Dari Tabel 2  dapat diketahui 
bahwa nilai VIF untuk semua variabel 
bebas lebih kecil dari 5, nilai VIF 
Keandalan (X1) = 1,815, Daya Tanggap 
(X2) = 2,021, Jaminan (X3) = 1,484, 
Empati (X4) = 1,987,  dan Bukti Langsung 
(X5) = 1,846 sehingga  dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi multikolinieritas, yaitu 
hubungan yang erat antar variabel bebas. 
Hal ini mengacu pada temuan Judge et.al 
(1987) bahwa jika nilai faktor varian 
inflasi lebih besar dari 1 efek 
multikolinieritas tidak berbahaya. Nilai 
faktor varian inflasi 5 atau lebih sebagai 
indikasi terjadinya multikolinieritas yang 
berbahaya. 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas pada 
prinsipnya ingin menguji apakah setiap 
grup data memiliki varians yang tidak 
sama, karena dalam analisis regresi yang 
diinginkan data memiliki varians yang 
sama, sehingga terjadinya 
heteroskedastisitas perlu dihindari. Alat 
uji heteroskedastisitas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Analisis 
Residual yang berupa grafik. Hasil 
pengujian heteroskedastisitas variabel 
bebas Keandalan (X1) dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

Partial Regression Plot

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah
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Sumber: Hasil Perhitungan SPSS. 

Gambar 2. Plot Residual Uji 
Heteroskedastisitas Keandalan (X1) 

 Dari Gambar 2. dapat diketahui 
bahwa sebaran data berada diatas dan 
dibawah angka nol pada sumbu Y dan 
terlihat data mengikuti arah garis regresi, 
tidak membentuk pola tertentu yang 
teratur sehingga dengan demikian tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
 Hasil pengujian heteroskedastisitas 
variabel bebas Daya Tanggap (X2) dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

Partial Regression Plot

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Daya Tanggap
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Sumber: Hasil Perhitungan SPSS. 
Gambar 3. Plot Residual Uji 
Heteroskedastisitas Daya Tanggap (X2) 
 
 Dari Gambar 3. dapat diketahui 
bahwa sebaran data berada diatas dan 
dibawah angka nol pada sumbu Y dan 
terlihat data berkelompok dari kiri bawah 
ke kanan atas mengikuti arah garis regresi, 
tidak membentuk pola tertentu yang 
teratur sehingga dengan demikian tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
 Hasil pengujian heteroskedastisitas 
variabel bebas Jaminan (X3) dapat dilihat 
pada Gambar 4. 
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Partial Regression Plot

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah
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Sumber: Hasil Perhitungan SPSS. 
Gambar 4. Plot Residual Uji 
Heteroskedastisitas Jaminan (X3) 

 
 Dari Gambar 4. dapat diketahui 
bahwa sebaran data berada diatas dan 
dibawah angka nol pada sumbu Y dan 
terlihat data mengikuti arah garis regresi, 
tidak membentuk pola tertentu yang 
teratur sehingga dengan demikian tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
 Hasil pengujian heteroskedastisitas 
variabel bebas Empati (X4) dapat dilihat 
pada Gambar 5. 

Partial Regression Plot

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Empati
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Sumber: Hasil Perhitungan SPSS. 
Gambar 5. Plot Residual Uji 
Heteroskedastisitas Empati (X4) 

 
 Dari Gambar 5. dapat diketahui 
bahwa sebaran data berada diatas dan 
dibawah angka nol pada sumbu Y dan 
terlihat data mengikuti arah garis regresi, 

tidak membentuk pola tertentu yang 
teratur sehingga dengan demikian tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil pengujian heteroskedastisitas 
variabel bebas Bukti Langsung (X5) dapat 
dilihat pada Gambar 6.  

Partial Regression Plot

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Bukti Langsung
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Sumber: Hasil Perhitungan SPSS. 
Gambar 6. Plot Residual Uji 
Heteroskedastisitas Bukti Langsung (X5) 
 Dari Gambar 6. dapat diketahui 
bahwa sebaran data berada diatas dan 
dibawah angka nol pada sumbu Y dan 
terlihat data mengikuti arah garis regresi, 
tidak membentuk pola tertentu yang 
teratur sehingga dengan demikian tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
 
Hasil Uji Regresi  
 Dengan menggunakan model 
regresi linier berganda diperoleh 
persamaan regresi yang memprediksi 
kemampuan variabel bebas Kendalan 
(X1), Daya Tanggap (X2), Jaminan (X3), 
Empati (X4), dan Bukti Langsung (X5) 
untuk menjelaskan perubahan naik atau 
turunnya variabel terikat Kepuasan 
Pelanggan (Y). Ringkasan model dan nilai 
koefisien regresi  dapat dilihat pada   
Tabel 3. 

Tabel 3 
Ringkasan Model dan Koefisien Regresi 

Linier Berganda 
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Model Summary(b) 

Mo
del R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 .834(a) .695 .689 .281042 

a  Predictors: (Constant), Bukti Langsung, 
Jaminan, Keandalan, Empati, Daya 
Tanggap 
b  Dependent Variable: Kepuasan 
Nasabah 

Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta   

1 (Constant) 
.321 .123  2.613 .009 

  Keandalan 
.038 .030 .058 1.262 .208 

  Daya Tanggap 
.176 .042 .206 4.232 .000 

  Jaminan 
.300 .046 .297 6.500 .000 

  Empati 
.247 .040 .271 6.144 .000 

  Bukti Langsung 
.176 .039 .211 4.529 .000 

a  Dependent Variable: Kepuasan Nasabah 
Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 
 
 Dari Tabel 3. dapat diketahui 
model regresi linier berganda untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Persamaan 
regresi yang terbentuk adalah sebagai 
berikut: 

Y = 0,321 +  0,058 X1 +  0,206  X2 + 
0,297  X3 + 0,271 X4 + 0,211  X5 

 Persamaan ini menginformasikan 
bahwa variabel bebas Kualitas Pelayanan 
(Service Quality) yang diberikan  oleh PT. 
Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan 
Putri Hijau yang terdiri dari dimensi 
Keandalan (X1), Daya Tanggap (X2), 
Jaminan (X3), Empati  (X4), dan Bukti 
Langsung (X5) mempunyai pengaruh atau 
kemampuan untuk mempengaruhi naik 
atau turunnya nilai variabel terikat 
Kepuasan Nasabah. Hal ini  terbukti dari 
nilai konstanta dan koefisien persamaan 
regresi linier berganda yang masing-
masing memiliki kontribusi terhadap  

perubahan naik atau turunnya nilai 
variabel terikat.  
 Koefisien korelasi (r) sebesar 0, 
834 menunjukkan hubungan yang  erat 
antara Kualitas Pelayanan  dengan 
Kepuasan Nasabah. Selanjutnya  koefisien 
determinasi (R2) sebesar  0,695, angka 
tersebut menunjukkan bahwa 69,5 % 
Kepuasan Nasabah (Y) yang menabung di 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Cabang Medan Putri Hijau  dipengaruhi 
oleh kelima dimensi Kualitas Pelayanan 
yang menjadi variabel bebas yaitu 
Keandalan (X1), Daya Tanggap (X2), 
Jaminan (X3), Empati (X4), dan Bukti 
Langsung (X5), yang diberikan oleh  PT. 
Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan 
Putri Hijau. 
 Nilai konstanta sebesar 0,321 
adalah nilai Kepuasan Nasabah pada saat 
semua variabel bebas bernilai nol, sebagai 
indikasi bahwa kemungkinan ada faktor 
lain selain kelima dimensi Kualitas 
Pelayanan sebagai variabel bebas yang 
dimasukkan dalam model analisis juga 
berpengaruh terhadap Kepuasan Nasabah 
yang menabung  pada     PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Cabang Medan Putri 
Hijau. Seperti pemberian hadiah yang 
menarik apakah berupa cendera mata 
selain undian yang telah ada dimana 
sangat sedikit nasabah yang bakal 
mendapatkannya, pelayanan berteknologi 
tinggi seperti e-banking yang bank-bank 
swasta sudah menerapkan teknologi 
tersebut dalam pelayanannya.  
 
Pembahasan 
Pengujian Secara Simultan 

Pengujian secara simultan atau 
secara bersama-sama dilakukan untuk 
melihat pengaruh Keandalan (X1), Daya 
Tanggap (X2), Jaminan (X3), Empati (X4),  
dan Bukti Langsung (X5), Kepuasan 
Nasabah (Y) pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Medan Putri Hijau. 
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Hipotesis yang digunakan dalam 
menganalisis regresi linier berganda 
adalah sebagai berikut: 
Ho    :        b1= b2  = b3 = b4 = b5 =   0  
(Kualitas Pelayanan yang terdiri dari  
dimensi : Keandalan, Daya Tanggap,  
Jaminan, Empati, dan Bukti Langsung  
tidak berpengaruh secara simultan  
terhadap Kepuasan Nasabah). 
                      
H1    :        b1= b2  = b3 = b4 = b5    0  
(Kualitas Pelayanan yang terdiri dari 
dimensi : Keandalan, Daya Tanggap,  
Jaminan, Empati, dan Bukti Langsung  
berpengaruh secara simultan terhadap  
Kepuasan Nasabah). 
 
 Statistik uji yang digunakan adalah 
sebagai berikut:  

E

R

MS

MS
Fhitung   

Dengan mengikuti distribusi Fα,k,n-k-1 
Tolak Ho, jika : 
Fhitung > Fα,k,n-k-1 

Pada tingkat kepercayaan 
(Confident Interval) 95 % atau α = 0,05 
akan menolak H0 dan menerima H1 jika 
Fhitung lebih besar dari F tabel. 

Hasil perhitungan SPSS yang 
menunjukkan nilai F hitung dapat dilihat 
pada tabel 4  dibawah ini. 

Tabel 4 
Tabel Anova 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 
46.770 5 9.354 118.428 .000(a) 

  Residual 
20.536 

26
0 

.079     

  Total 
67.306 

26
5 

      

a  Predictors: (Constant), Bukti Langsung, 
Jaminan, Keandalan, Empati, Daya 
Tanggap 
b  Dependent Variable: Kepuasan 
Nasabah 
 

Dari Tabel 4. dapat diketahui 
bahwa nilai F hitung sebesar 118,428 jauh 
lebih besar dari F tabel (F 0,05 ,5, 260) yaitu 
sebesar 2,21 sehingga H0 ditolak yang 
artinya Terdapat  pengaruh signifikan 
secara simultan atau bersama-sama 
dimensi Kualitas Pelayanan yang terdiri 
dari: Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, 
Empati, dan Bukti Langsung terhadap 
Kepuasan Nasabah PT.Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Cabang Putri Hijau 
Medan.   

 
Pengujian Secara Parsial 

Pengujian secara parsial atau 
sendiri-sendiri dilakukan untuk 
mengetahui apakah Kepuasan Nasabah 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Cabang Medan Putri Hijau dipengaruhi 
secara parsial oleh dimensi-dimensi 
Kualitas Pelayanan yang masing-masing 
adalah  Keandalan, Daya Tanggap, 
Jaminan,  Empati , dan Bukti Langsung. 
Dengan ketentuan jika H0 diterima maka 
variabel tidak signifikan dan jika H0 
ditolak (H1 diterima) maka variabel 
signifikan.  Jika t hitung <  -t tabel  atau           
t hitung  >  t 0.025, 2 6 0  pada taraf signifikan 5 
persen maka menolak  H0  dan menerima  
H1  yang artinya terdapat pengaruh  secara 
parsial masing-masing dimensi 
Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan,  
Empati , dan Bukti Langsung  terhadap 
Kepuasan Nasabah. 

Hasil perhitungan SPSS untuk t 

hitung  lima dimensi Kualitas Pelayanan 
yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Medan Putri Hijau 
dapat dilihat pada Tabel 4.15. Nilai t hitung  
dimensi Keandalan (X1) sebesar 1,262  
adalah lebih kecil dari      t tabel (0.025, 260) 
yaitu sebesar 1,96 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat 
pengaruh signifikan dimensi Keandalan 
(X1) terhadap Kepuasan Nasabah.  
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Nilai   t hitung   dimensi Daya 
Tanggap (X2) sebesar 4,232 jauh lebih 
besar dari t tabel (0.025, 260) yaitu sebesar 1,96 
maka dimensi Daya Tanggap (X2) 
memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap  Kepuasan Nasabah (Y).  

Nilai  t hitung  dimensi Jaminan (X3) 
sebesar 6,500 jauh lebih besar dari nilai t 

tabel (0.025, 260) = 1,96 maka dapat 
disimpulkan dimensi Jaminan (X3) 
berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap Kepuasan Nasabah.  

Nilai t hitung   dimensi Empati (X4) 
sebesar 6,144 jauh lebih besar dari  1,96 
maka dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh secara parsial dimensi Empati 
terhadap Kepuasan Nasabah.  

Dimensi Bukti Langsung (X5) 
dengan nilai t hitung  sebesar 4,529 lebih 
besar dari    t tabel (0.025, 260) sebesar 1,96 
maka dapat disimpulkan bahwa dimensi 
Bukti Langsung  (X5) juga memiliki 
pengaruh signifikan secara parsial 
terhadap Kepuasan Nasabah.       

Berdasarkan hasil pengujian secara 
parsial ini sekaligus juga  diperoleh 
dimensi Kualitas Pelayanan yang 
memiliki pengaruh paling dominan dalam 
mempengaruhi Kepuasan Nasabah adalah 
dimensi Jaminan (X3). Hal ini terbukti 
dari nilai  koefisien (Standardized 
Coefficients Beta) yang lebih besar dan 
angka koefisien sebesar 0,297. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari 
dimensi Keandalan, Daya Tanggap, 
Jaminan, Empati dan Bukti Langsung 
secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kepuasan nasabah. Hal ini 
diketahui dari nilai koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,834 dengan koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,695 yang 
berarti kualitas pelayanan berpengaruh 
signifikan sebesar 69,5 % terhadap 
kepuasan nasabah. 

Hasil pengujian secara parsial 
memperlihatkan dimensi Keandalan 
(Realibility)  tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kepuasan 
nasabah. Hal ini disebabkan belum 
melaksanakan pelayanan yang sesuai 
dengan harapan nasabah terutama 
mengenai ketepatan waktu yang 
dijanjikan. 

Hasil pengujian secara parsial 
untuk dimensi Daya Tanggap 
(Responsiveness) juga menunjukkan 
pengaruh yang positif dan signifikansi 
terhadap kepuasan nasabah. Hal ini 
disebabkan karena bank cepat tanggap 
atas keluhan nasabah dan selalu bersedia 
membantu nasabah. 

Hasil pengujian secara parsial 
untuk dimensi Jaminan (Assurance) juga 
menunjukkan pengaruh yang positif dan 
signifikansi terhadap kepuasan nasabah. 
Hal ini disebabkan karena karyawan bank 
yang bersikap profesional dan ramah 
terhadap nasabah, serta nasabah merasa 
aman melakukan transaksi dengan bank. 

Hasil pengujian secara parsial 
untuk dimensi Empati (Empathy) juga 
menunjukkan pengaruh yang positif dan 
signifikansi terhadap kepuasan nasabah. 
Hal ini disebabkan  karena bank selalu 
memberikan informasi terbaru tentang 
produk dan pelayanannya serta bank 
memiliki pelayanan yang sesuai dengan 
kebutuhan nasabah. 
Hasil pengujian secara parsial untuk 
dimensi Bukti Langsung (Tangibles) juga 
menunjukkan pengaruh yang positif dan 
signifikansi terhadap kepuasan nasabah. 
Hal ini disebabkan karena  karyawan 
memiliki penampilan rapi dan profesional 
serta ruang tunggu yang dimiliki bank  
bersih dan nyaman, juga peralatan  yang 
dimiliki modern. 
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Kesimpulan 
1. Kualitas pelayanan yang terdiri dari 

dimensi Keandalan (Realibility), Daya 
Tanggap (Responsiveness), Jaminan 
(Assurance), Empati (Empathy) dan 
Bukti Langsung (Tangible) secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang high signifikan yang artinya 
semakin tinggi kualitas pelayanan 
maka semakin tinggi kepuasan 
nasabah pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Putri Hijau Medan. 

2. Secara parsial dimensi Keandalan 
(Realibility) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan nasabah. 
Hal ini disebabkan bank tersebut 
belum melaksanakan pelayanan yang 
sesuai dengan harapan nasabah. 
Sedangkan dimensi Daya anggap 
(Responsiveness), Jaminan 
(Assurance), Empati (Empathy) dan 
Bukti Langsung (Tangible) 
mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan nasabah. Dari 
kelima dimensi diatas, secara parsial 
diperoleh bahwa dimensi Jaminan 
(Assurance) mempunyai pengaruh 
yang paling dominan terhadap 
kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Cabang Putri 
Hijau Medan. 

 
Saran 
1. Variabel dimensi kualitas pelayanan 

yang terdiri dari Keandalan 
(Realibility), Daya Tanggap 
(Responsiveness), Jaminan 
(Assurance), Empati (Empathy) dan 
Bukti Langsung (Tangible) sangat 
mempengaruhi kepuasan nasabah PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Cabang Putri Hijau Medan. Berkaitan 
dengan hal ini disarankan agar 
senantiasa lebih meningkatkan 
pelayanan yang diberikan kepada 
nasabah, memberikan perhatian 

terhadap penyeleasaian masalah yang 
dihadapi nasabah, tidak membuat 
kesalahan dalam memberikan 
pelayanan, serta tepat waktu dalam 
memberikan pelayanan, sehingga 
nasabah akan selalu merasa puas dan 
dapat membangun kerjasama jangka 
panjang. 

2. Kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Cabang Putri 
Hijau Medan paling dipengaruhi oleh 
variabel Jaminan (Assurance). 
Berkaitan dengan pengaruh Jaminan 
(Assurance) ini pihak PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang 
Putri Hijau Medan dapat terus 
meningkatkan kualitas keamanan 
nasabah dalam bertransaksi, 
penampilan dan sikap profesional 
karyawan, serta pengetahuan yang 
dimiliki karyawan. Hal ini penting 
dilakukan untuk meningkatkan daya 
saing PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Cabang Putri Hijau Medan 
dengan bank yang lain. 
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	Dimana   
	MSR  =  mean square regression 
	MSE  = mean square error 
	SSR = sum square regression 

