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 Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 
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 Hidup tanpa dilandasi kerja keras ketekunan dan keuletan tak mungkin 

dapat melahirkan kesuksesan. Karena untuk sukses di raih oleh orang yang 

mau bekerja keras, ulet dan jujur. (Bapak tercinta) 
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ABSTRAK 

 

REZA AVISTA INDRIAWATI, NIM. 1421103584, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

NASABAH DI KANTOR KAS PT. BPR DANAMAS PRATAMA KLATEN” 

 Latar belakang penelitian ini adalah masalah perbankan kini sudah menjadi 

kebutuhan bagi masyarakat, pelayanan akan mempengaruhi kepuasan nasabah. 

Dengan melakukan pelayanan yang baik maka menambah rasa kepercayaan 

nasabah terhadap perusahaan tersebut serta nasabah merasa puas dan tidak merasa 

kecewa telah percaya di BPR tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah (1)untuk menganalisis dan mengetahui kualitas 

pelayanan di Kantor Kas PT. BPR Danamas Pratama Klaten;(2) untuk menganalisis 

dan mengetahui kepuasan nasabah di Kantor Kas PT. BPR Danamas Pratama 

Klaten; (3) untuk menguji bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah di Kantor Kas PT. BPR Danamas Pratama Klaten. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini  berjumlah 100 responden. 

Adapun metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik slovin. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunkan uji 

validitas, uji reliabilitas, uji t, uji F dan analisa regresi linier berganda. Teknik 

analisis data yang digunkan adalah analisis regresi linier berganda yang berfungsi 

untuk membuktikan hipotesis penelitian. Data-data yang telah memenuhi uji 

validitas dan uji reliabilitas diolah sehingga menghasilkan persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y= 8,871 + 0,268X1 + 0,171X2 + 0,263X3 + 0,501X4 + 0,150X5 

Hasil analisis mendapatkan bahwa kepuasaan nasabah, semua variabel 

memiliki pengaruh positif dan menunjukkan bahwa semua semua variabel 

independen yang diteliti terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel 

dependen kepuasan nasabah. Kemudian melalu uji F dapat diketahui bahwa semua 

variabel berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama dalam kepuasan 

nasabah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan suatu pola 

pengolahan sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta 

dimanfaatkan secara penuh bagi kesejahteraan seluruh masyaratak. 

Tersedianya sumber alam, modal dan teknologi belum menjadi jaminan 

bahwa kemajuan akan diraih secara gemilang. Salah satu tolak ukur 

keberhasilan suatu Negara adalah keberhasilan dalam sektor perbankan. 

Perkembangan dan peningkatan jasa pelayanan perusahaan perbankan 

semakin menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya 

persaingan yang terjadi diantara sekian perusahaan perbankan. 

Industri perbankan dan jasa keuangan, saat ini dihadapkan pada 

persaingan yang sangat tajam, kompleks dan perubahan lingkungan bisnis 

yang cepat. Persaingan menjadi semakin ketat setelah bank asing turut 

memperebutkan nasabah pada pasar yang sama. Bank asing ini mempunyai 

kelebihan dalam hal nama besar yang mendunia, pilihan produk yang 

inovatif, serta jaringan global.Lembaga keuangan non bank yang beroprasi 

secara lebih khusus juga semakin banyak. Situasi ini menggambarkan 

betapa ketatnya persaingan untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas. 

Karena itu para pengelola perbankan berusaha memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada nasabahnya. Berbagai cara dilakukan untuk melayani dan 
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memberikan kemudahan bagi nasabah seperti pelayanan personal, sms 

banking, internet banking, phone banking dan lain sebagainya.  Teknologi 

internet membawa banyak perubahan berkaitan dengan cara perusahaan 

melayani nasabah. Selain sisi teknologi, perusahaan perbankan dan para 

pemasar juga berlomba untuk memodifikasi strategi pemasaran. Mereka 

semakin mengerti bahwa nasabah adalah penting bagi kehidupan 

perusahaan. Nasabah harus tetap dijaga dan di pertahankan agar tidak 

berpaling ke perusahaan lain. Bank harus dapat menciptakan strategi 

pemasaran yang mampu memberi sentuhan pelayanan personal dengan 

menciptakan komunikasi dua arah dengan membangun dan mengelola 

hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan para nasabah. 

Secara umum tingkat kepuasan nasabah tergantung dari kualitas 

pelayanan jasa yang di terima nasabah. Menurut Wickof (Tjiptono, 2012), 

Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan. Pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan nasabah, jadi 

kepuasan nasabah di tentukan oleh kualitas jasa yang dikehendaki nasabah. 

Sehingga jaminan atas kualitas tersebut menjadi prioritas utama sebuah 

bank yang pada saat ini dijadikan tolak ukur keunggulan sebuah bank.  

Pelayanan yang diberikan sebuah bank dapat dijelaskan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah. Meurut Parasuraman, 

Zeithami, dan Berry (Tjiptono, 2012) dimensi kualitas jasa dapat dibagi 

menjadi lima yaitu tangible (bukti langsung), reliability (keandalan), 

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy 
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(empati).Bank yang mampu bersaing dan bahkan memenangkan 

persaingan, maka akan dapat bertahan. Artinya bank tersebut masih 

mendapatkan kepercayaan dari nasabah. Untuk dapat mempertahankan hal 

tersebut, maka bank harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan para 

nasabah. Bank harus bisa membuat jasa pelayanan perbankan yang sesuai 

dengan keinginan pasar yang nantinya menjadi nilai lebih pada bank 

tersebut.  

Kantor Kas BPR Danamas Pratama Klaten, sebagai salah satu jenis 

bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan 

menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat 

masyarakat yang membutuhkan. Telah banyak melakukan terobosan guna 

untuk terus meningkatkan jumlah nasabah, atau pengguna jasa BPR ini. 

Masalah perbankan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, pelayanan 

akan mempegaruhi kepuasan nasabah. Dengan melakukan pelayanan yang 

baik maka menambah rasa kepercayaan nasabah terhadap perusahaan 

tersebut serta nasabah puas dan tidak merasa kecewa telah percaya di Kantor 

Kas BPR Danamas Pratama Klaten. 

Saat ini persaingan antara BPR sangat ketat. Oleh karena itu 

pelayanan terhadap nasabah harus ditingkatkan, karena dengan pelayanan 

serta perhatian yang baik kepada nasabah akan sangat membantu dalam 

pemasaran dan menumbuhkan rasa percaya nasabah terhadap Kantor Kas 

BPR Danamas Pratama Klaten. 
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Untuk mengetahui apakah Kantor Kas BPR Danamas Pratama 

Klaten telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan nasabah, 

berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul : “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 

KEPUASAN NASABAH DI KANTOR KAS PT. BPR DANAMAS PRATAMA 

KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul  

1. Alasan Subjektif 

Penulis tertarik pada obyek penelitian ini, sehingga termotivasi untuk 

menyelesaikan skripsi ini karena Kantor Kas PT. BPRDanamas Pratama 

Klaten merupakan suatu perbankan yang mudah dijangkau oleh peneliti 

terkait akses data.  

2. Alasan Objektif 

Secara Obyektif Penulis memilih judul ini dengan alasan bahwa dalam 

melayani nasabah merupakan faktor utama menentukan kepuasan, 

karena kepuasan nasabah merupakan faktor penentu keberhasilan suatu 

Kantor Kas PT. BPRDanamas Pratama Klaten dalam mencapai 

tujuannya. 

 

 

C. Penegasan Judul 
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Untuk memperoleh pemahaman terhadap makna judul penelitian 

maka ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut. 

1. Kualitas pelayanan 

Menurut Lewis dan Booms (1983) yang dikutip oleh Tjiptono 

(2011:180) kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat 

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi konsumen. 

Berdasarkan definisi ini, kualitas layanan ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai 

dengan ekspetasi konsumen. 

2. Kepuasan Nasabah 

Kotler (2001:52) Kepuasan Adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan hasil yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya.  

Sedangkan Fandy Tjiptono (1996:146) mengungkapkan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif 

yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul 

apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang berhubungan dengan kualitas 

pelayanan dan kepuasan maka perlu diadakan pembatasan masalah agar 

fokus permasalahan lebih jelas dan tidak menyimpang dari 
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tujuannya.Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan dalam penelitian 

dibatasi pada atribut yang diliti dalam penelitian ini adalah kehandalan 

dengan asumsi bukti fisik dan assuransi, daya tanggap meliputi empati. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas pelayanan di Kantor Kas PT. BPR Danamas 

Pratama Klaten ? 

2. Apakah kepuasan nasabah di Kantor Kas PT. BPR Danamas 

Pratama Klaten ? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah di Kantor Kas PT. BPR Danamas Pratama Klaten ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah 

: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kualitas pelayanan di Kantor 

Kas PT. BPR Danamas Pratama Klaten. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui kepuasan nasabah di Kantor 

Kas PT. BPR Danamas Pratama Klaten. 
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3. Untuk menguji bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah di Kantor Kas PT. BPR Danamas Pratama 

Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan, pegalaman, dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah pada suatu bank. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan untuk digunakan sebagai 

bahan perbandingan, pertimbangan dan menentukan langkah-langkah 

selanjutnya, sehingga dapat diharapkan dapat lebih meningkatkan 

keuntungan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai sumbangan pustaka bagi kepentingan penulisan atau 

penelitian lain. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Konsumen atau nasabah merupakan sumber pendapatan bagi sebuah 

lembaga perbankan. Konsumen atau nasabah bersedia memanfaatkan jasa 

bank dengan mengeluarkan uang demi kebutuhannya dapat terpenuhi. 

Kebutuhan nasabah pada bank tentunya karena adanya jasa yang diberikan 
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oleh bank kepada nasabahnya, dan nasabah berani memberi kompensasi 

atas jasa yang diperolehnya. 

Sebuah perusahaan perbankan adalah perusahaan yang menjual 

produk berupa jasa pelayanan. Produk ini adalah non fisik yang tidak dapat 

dilihat secara nyata, namun dapat dirasakan. Karena itu, penjualan produk 

jasa tertuju pada kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan sebuah perusahaan perbankan menjadi perhatian 

utama bagi calon nasabah. Nasabah berani memberi kompensasi atau 

membeli produk jika kualitas pelayanan yang diberikan sesuai atau 

mendekati kriteria yang ia harapkan. Kualitas pelayanan yang dijual oleh 

perusahaan perbankan meliputi yaitu tangible (bukti langsung), reliability 

(keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy 

(empati). Melalui komponen tersebut, maka konsumen akan merasa apa 

yang diharapkan dapat dipenuhi atau tidak. Dengan kata lain bahwa 

konsumen akan merasa terpuaskan bila kelima komponen tersebut sesuai 

atau mendekati dengan apa yang diharapkannya. Oleh karena itulah, maka 

kelima komponen tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen atau nasabah bank.  

Dari uraian tersebut di atas dapat peneliti gambarkan melalui bagan 

atau skema sebagai berikut  : 
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Bukti Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang berupa pernyataan, yang 

harus dibuktikan kebenarannya. Dalam setiap aktivitas penelitian tentu 

disampaikan adanya hipotesis. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut : Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah di Kantor Kas PT. BPR Danamas 

Pratama Klaten. 

 

J. Sistematika Penulisan  

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

Kehandalan 

Daya Tanggap 

Jaminan 

Perhatian 

Kepuasan Konsumen 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, kerangka 

pemikiran dan sistematika penulisan.  

BAB II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian pemasaran, Kualitas 

pelayanan, tinjauan tentang prinsip-prinsip kualitas pelayanan, tinjauan 

mengukur kualitas layanan, kepuasan nasabah dan penelitian terdahulu 

BAB III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode 

penelitian, teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 

BAB IV.  Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa 

pengaruh antara kulitas pelayanan terhadap kepuasan nasbah di Kantor Kas 

PT. BPR Danamas Pratama Klaten. 

BAB V. Simpulan dan Saran, menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi 

yang bersangkutan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan pada bab sebelumnya hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis kuantitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 28-34 tahun sebanyak 34 orang atau 34%, 

berdasarkan jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 

62 responden atau 62%, dan berdasarkan status pekerjaan didominasi 

oleh karyawan sebanyak 33 responden atau 33%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y= 8,871 + 0,268X1 + 0,171X2 + 0,263X3 

+ 0,501X4 + 0,150X5 menunjukkan bahwa konstanta 8,871. Berarti 

dengan adanya variabelX1 (Bukti langsung), X2 (Kehandalan), X3 

(Daya Tanggap), X4 (Jaminan)dan X5 (Perhatian) akan terjadi 

peningkatan jumlah keputusan pembelian produk sebesar8,871satuan. 

Pada variabel bukti langsung (X1) bernilai positif sebesar 0,268 hal ini 

berarti bahwa jika fasilitas bukti langsung ditingkatkan satu satuan, 

maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,268 satuan. 

Pada kehandalan (X2) bernilai positif sebesar 0,171 hal ini berarti 

bahwa jika fasilitas kehandalan ditingkatkan satu satuan, maka akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,171 satuan. Pada variabel 

daya tanggap (X3) bernilai positif sebesar 0,263 hal ini berarti bahwa 

76 



77 
 

jika fasilitas daya tanggap ditingkatkan satu satuan, maka akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,263 satuan.  Pada variabel 

jaminan (X4) bernilai positif sebesar 0,501 hal ini berarti bahwa jika 

fasilitas jaminan ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan 

kepuasan pelanggan sebesar 0,501 satuan. Pada variabel perhatian (X5) 

bernilai positif sebesar 0,150 hal ini berarti bahwa jika fasilitas 

perhatian ditingkatkan satu satuan, maka akan meningkatkan kepuasan 

pelanggan sebesar 0,150 satuan. Sehingga semakin meningkat fasilitas 

Bukti langsung ,Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Perhatian 

akan membuat pelanggan puas terhadap kualitas pelayanan. 

3. Variabel yang terdiri dariX1 (Bukti langsung), X2 (Kehandalan), X3 

(Daya Tanggap), X4 (Jaminan)dan X5 (Perhatian)  secara signifikan. 

Pada variabel dariX1 (Bukti langsung) sebesar 0,454, variabel X2 

(Kehandalan) sebesar 0,433, variabel X3 (Daya Tanggap) sebesar 

0,433, variabel X4 (Jaminan) sebesar 0,544, variabel X5 (Perhatian) 

sebesar 0,304. Variabel jaminan yang paling berpengaruh dalam 

penelitian ini. 

4. Dari hasil uji t diketahui bahwa untuk variabel bukti langsung 

sebesarThitung = 1,554<Ttabel = 1,984 dan untuk nilai signifikansi 0,124> 

0,05 untuk N = 100 maka tidak terbukti kebenaranya untuk variabel 

terbukti langsung ( X1). Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara bukti langsung terhadap kepuasan 

pelanggan PT. BPR Danamas Pratam Klaten. Pada Variabel kehandalan 
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sebesarThitung = 0.775<Ttabel = 1,984 dan untuk nilaisignifikansi 0,440> 

0,05 untuk N = 100 maka tidak terbukti kebenaranya untuk variabel 

kehandalan ( X2). Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara kehandalan terhadap kepuasan 

pelanggan PT. BPR Danamas Pratam Klaten. Pada variable daya 

tanggap sebesarThitung = 1,419<Ttabel = 1,984 dan untuk nilai 

signifikansi 0,159> 0,05 untuk N = 100 maka tidak terbukti 

kebenaranya untuk variabel daya tanggap ( X3). Sehingga dapat 

dinyatakanbahwa tidakadapengaruh yang signifikan antara kehandalan 

terhadap kepuasan pelanggan PT. BPR Danamas Pratam Klaten. Pada 

variable jaminan sebesarThitung = 2,136>Ttabel = 1,984 dan untu knilai 

signifikansi 0,035< 0,05 untuk N = 100 

makaterbuktikebenarannyauntukvariabeljaminan ( X4). 

Sehinggadapatdinyatakanbahwaterdapatpengaruh yang 

positifdansignifikanantarakualitasprodukterhadap kepuasan pelanggan 

PT. BPR Danamas Pratam Klaten. Pada variabel perhatian 

sebesarThitung = 0,758<Ttabel = 1,984danuntuknilaisignifikansi 0,450> 

0,05 untuk N = 100 maka tidak terbukti 

kebenaranyauntukvariabelperhatian ( X5). 

Sehinggadapatdinyatakanbahwa tidakadapengaruh yang 

signifikanantarakehandalan terhadap kepuasan pelanggan PT. BPR 

Danamas Pratam Klaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya 

variabel jaminan yang terbukti kebenarannya. 
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5. Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama yaitu 

variabel bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan 

perhatian berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan PT. 

BPR Danamas Pratama. karena nilaiFhitung = 10,098 > Ftabel =2,31 

dengan nilai Signifikansi 0,000 < 0,05. 

6. Dari hasil koefisien determinan (Adjust R Square) ditemukan sebesar 

0,349 atau 34.9%.Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa variabel bukti 

langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan perhatian 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. BPR Danamas 

Pratama sebesar34.9,9% dan sisanya 65,1%  dipengaruhi oleh hal – hal 

lain yang tidak diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, maka diajukan saran-saran sebagai pelangka 

terhadap kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh PT. BPR Danamas 

Pratama sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jaminan 

merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang paling besar. 

Sedangkan variabel perhatian menunjukkan ada yang masih relatif 

lemah, untuk hal tersebut harus menjadi evaluasi pihak PT. Danamas 

Pratama Klaten untuk lebih meningkatkan perhatian kepada 

pelanggannya, misalnya memberikan pelayanan dengan ramah, 

mempedulikan nasabahn dengan menerima keluhan, saran dan kritikan, 

keramahan petugas BPR kepada nasabahnya lebih di tingkatkan lagi. 

2. Dengan diperolehnya pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan secara simultan, maka hal ini 

mengimplikasikan akan pentingnya menjaga image / nama baik BPR 

dengan terlebih dahulu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. 

Untuk itu upaya awal dalam mempertahankan dan meningkatkan image 

PT. BPR Danamas Pratama Klaten adalah dengan menerapkan konsep 

kualitas pelayanan yang mengacu pada kepuasan pelanggan.  
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