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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sesuai dengan tuntutan era globalisasi, di dunia perbankan juga 

diperlukan suatu system yang handal untuk pelayanan nasabahnya. 

Apalagi perkembangan teknologi masa kini semakin pesat, dunia 

perbankan dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut demi tujuan 

utama sebuah bank, yaitu Kepuasan Nasabah. Hampir semua Bank di 

Indonesia sudah didukung system komputerisasi modern atau jaringan 

intranet yang memungkin mengirim atau menerima data perusahaan atau 

nasabah dengan begitu mudah dan cepat tanpa harus menunggu berhari-

hari. 

 Pada tiap-tiap Bank baik milik pemerintah maupun swasta sudah 

mempunyai sistem-sistem terintegrasi tersendiri. Kemudian juga pada 

Bank Indonesia juga mempunyai sitem informasi yang bisa diakses oleh 

seluruh Bank-Bank di Indonesia yang sudah didukung dengan sistem on 

line. Ini bisanya diakses oleh Bank-Bank yang ingin mengetahui informasi 

debitur. 

 Dengan sistem-sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan pada Bank dengan 

standar pelayanan yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank 

sentral. Demikian juga pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Wonosari I 

Cabang Klaten sejak tahun 2002 sudah didukung sistem online untuk 
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meningkatkan kepuasan nasabahnya. Seiring dengan perkembangan 

dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat 

Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri 

dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 

Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor 

Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor 

Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 

P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. Kepemilikannya 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih 100% ditangan Pemerintah 

Republik Indonesia. 

 Tidak berhenti disitu saja, tingkat kepuasan nasabah ditentukan 

beberapa faktor-faktor utama seperti : 

1. Reliability ( kehandalan) 

Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dipercaya 

(dependably), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (ontime), 

dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan 

dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali. 

2. Responsiveness (daya tanggap) 

Yaitu kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan 

memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Membiarkan konsumen 

menunggu, terutama tanpa alas an yang jelas, akan menimbulkan 

kesan negative yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali jika kesalahan 
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ini ditanggapi dengan cepat, maka bisa menjadi suatu yang berkesan 

dan menjadi pengalaman yang menyenangkan. 

3. Assurance (jaminan) 

Meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan sifat 

dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat 

keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan 

resiko. 

4. Emphaty (empati) 

Meliputi sikap kontak personel maupun perusahan untuk 

memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau 

hubungan. 

5. Tangibles (produk-produk fisik) 

Tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi 

serta yang lainnya yang dapat dan harus ada dalam proses jasa. 

 

Beberapa faktor itulah yang akan penulis teliti untuk mengetahui tingkat 

kepuasan nasabah Dengan demikian penulis memilih judul “ Analisis 

Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan pada BRI 

Unit Wonosari I Cabang Klaten” untuk diteliti sebagai Tugas Akhir 

untuk mencapai gelar Ahli Madya Fakultas Ekonomi UNS. 

B.  RUMUSAN MASALAH 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah : Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan pada BRI Unit Wonosari 1 Klaten ? 

 

C.  TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan pada BRI Unit Wonosari 1. 

 

 
D.  MANFAAT PENELITIAN 
 

 Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

menerapkan ilmu yang telah di peroleh dalam perkuliahan di bidang 

Manajemen Pemasaran khususnya yang berhubungan dengan 

kepuasan konsumen. dan  sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya. 

 

 

2. Bagi Perusahaan 
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  Dapat sebagai masukan maupun saran kepada perusahaan 

mengenai bagaimana sebenarnya tingkat kepuasan nasabah 

terhadap pelayanannya. 

2. Bagi Universitas 

  Dapat sebagai literature yang nantinya dapat dimanfaatkan 

siapa saja yang membutuhkan 

 

E. METODE PENELITIAN 
 
Metode yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :  

1.   Obyek Penelitian  

Nama Perusahaan : PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Wonosari 1 

cabang   Klaten 

Alamat  : Jln. Raya Pakis- Daleman Teloyo Wonosari 

Klaten. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan cara : 

1. Kuisioner untuk diisi responden sebanyak 100 orang. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan non probability sampling dimana 

sample yang diuji berdasarkan convenince sampling, yaitu 

nasabah yang mudah ditemui pada BRI Unit Wonosari 1. 

2.   Wawancara (Interview) 
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Wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara 

mewawancarai langsung kepada pimpinan dan karyawan BRI 

Unit Wonosari 1.  

  

3. Sumber Data  

a. Data Primer  

Data ini diperoleh melalui kuisioner yang dibuat peneliti dan diisi 

oleh 100 responden nasabah BRI Unit Wonosari 1  

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari data-data yang tersedia untuk diambil pada 

BRI Unit Wonosari 1 

  

 

4. Teknik Analisis Data 

a. Analisa Deskriptif 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisa dengan cara diskriptif, yaitu analisis data yang 

relevan dan menceritakan keadaan sesungguhnya tentang 

kepuasan nasabah pada BRI Unit Wonosari 1. Untuk mengukur 

tingkat kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pelanggan terlebih dahulu dilakukan perhitungan sektor tingkat 

kepentingan dan kinerja masing-masing sebagai berikut : 

1) Tingkat Kinerja 

a) Sangat Setuju = 5 
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b) Setuju   = 4 

c) Cukup Setuju = 3 

d) Kurang Setuju = 2 

e) Tidak Setuju  = 1 

Skor = (SSX5) + (SX4) + (CSX3) + (KSX2) + (TSX1) 

2) Tingkat Kepentingan 

a) Sangat Penting = 5 

b) Penting  = 4 

c) Cukup Penting = 3 

d) Kurang Penting = 2 

e) Tidak Penting = 1 

Skor = (SPX5) + (PX4) + (CPX3) + (KPX2) + (TPX1) 

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja 

dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan 

menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

 

b. Analisis Tingkat Kepuasaan Konsumen 

 Analisis John A Martila dan John C James ( dalam Supranto, 

1997:239) Untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen 

menggunakan Importance Performance Analisis atau Analisis 

Tingkat Kepentingan dan Kinerja/kepuasan konsumen. 

Dengan rumus : 

 Tki  = 
Yi

Xi
x 100 % 
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 Dimana : 

 Tki : Tingkat Kesesuaian Konsumen 

 Xi :  Skor penilaian kinerja / pelayanan yang diterima konsumen 

 Yi :  Skor penilaian kepentingan konsumen yang diharapkan 

 Kemudian tingkat kepuasaan konsumen digambarkan dalam 

diagram kartesius dengan dengan menentukan X  dan Y  dengan 

rumus : 

 X  = 
n

Xi
   Y  = 

n

Yi
  

 Dimana : 

 X  =  Skor rata-rata tingkat kepuasan 

 Y   =  Skor rata-rata tingkat kepentingan 

 n   =  Jumlah responden 

Diagram kartesius adalah suatu bangun yang dibagi atas empat 

bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak 

lurus pada titik-titik ( X , Y ) dimana  X  merupakan rata-rata dari 

X  dan  Y  merupakan rata-rata dari Y . Rumus menentukan  X , Y  

sebagai berikut : 

 

X  = 
K

Xi
N

i 1
  Y  =  

K

Yi
N

i  1
 

K   :  Banyaknya atribut 

 

Diagram Kartesius 
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Gambar 1.1 Diagram Kartesius 

Keterangan : 

A. Prioritas Utama 

Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan konsumen, termasuk unsur-unsur jasa yang 

dianggap sangat penting namun perusahaan belum 

melaksanakannya sesuai dengan keinginan konsumen 

sehingga mengecewakan / tidak jelas. 

B. Pertahankan Prestasi 

 Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil 

dilaksanakan perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan dan 

dianggap sangat penting dan sangat memuaskan. 

C. Prioritas Rendah 

Kinerja 

Y
 

A 
Prioritas Utama 

B 
Pertahankan Prestasi 

C 
Prioritas Rendah 

D 
Berlebihan 

Kepentingan 

Y
 

X
, 

Y  
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 Menunjukkan faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi 

konsumen dan pelaksanaannya biasa-biasa saja dan 

dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 

D. Berlebihan 

 Menunjukkan faktor yang mempengaruhi konsumen dianggap 

kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. 

Dianggap kurang penting tapi sangat memuaskan. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



` Pemasaran adalah kegiatan yang paling penting pada suatu 

perusahaan atau organisasi. Apabila kegiatan tersebut tidak baik maka 

tujuan utama juga tidak bisa tercapai. Kotler (2004: 4) mendefinisikan 

bahwa : 

Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dngan pihak lain. 

Dari definisi yang diungkapkan oleh Kotler dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan harus dapat  memahami pola perilaku konsumen dengan cara 

menciptakan suatu produk yang menjadi kebutuhan konsumen. Selain itu 

perusahaan juga diharapkan mampu menangkap peluang yang ada pada 

lingkungannya, untuk itu perusahaan juga memerlukan suatu sistem 

pemasaran yang baik. Kotler (2004 : 9) mendefinisikan  Manajemen 

Pemasaran sebagai berikut : 

Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta 

penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan 

organisasi. 

 

 

2. Falsafah Pemasaran 
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Ada 5 konsep sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran Kotler 

(2004: 20-22) : 

 1. Konsep Pemasaran 

Konsep Pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai 

tujuan organisasional yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut 

harus lebih efektif dibanding dengan para pesaing dalam 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan ke pasar sasaran yang dipilih. 

2. Konsep Produk 

Konsep Produk menegaskan bahwa konsumen akan lebih 

menyukai produk-produk yang menawarkan ciri yang paling 

bermutu, berkinerja atau inovatif. 

3. Konsep Penjualan 

Konsep Penjualan berkeyakinan bahwa konsumen dan perusahaan 

bisnis tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk 

yang ditawarkan oleh organisasi tertentu. Oleh karena itu 

organisasi tersebut harus melakukan usaha penjualan dan promosi 

yang agresif. 

4. Konsep Produksi 

Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan lebih 

menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. 
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5. Konsep Pemasaran Masyarakat 

Konsep Pemasaran Masyarakat menegaskan bahwa tujuan 

organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat dari 

pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diingkan secara 

lebih efektif dan efisien dibanding pesaing dengan tetap 

memelihara atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

konsumen. 

 

3. Jasa 

     a. Pengertian jasa 

 Menurut Kotler (dalam Tjiptono, 2005: 11) mendefinisikan jasa 

adalah 

Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik ) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

Sedangkan Gronroos (dalam Tjiptono, 2005: 11) mendefinisikan 

jasa adalah : 

Proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible 

yang bisanya (namun tidak selalu) terjadi serangkaian interaksi 

antar pelanggan dan karyawan jasa. 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa jasa adlah produk 

intangible (tidak berwujud) yang hasil dari proses jasa lebih berupa 

aktifitas pelayanan pada objek fisik. 
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  b.  Karakteristik Jasa 

       Menurut Kotler (dalam Tjiptono, 1997: 24) karakteristik jasa antara 

lain : 

1.  Tidak Berwujud (Intangible) 

Konsep tidak berwujud memiliki pengertian : 

a. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan dan diformulasikan 

atau dipahami secara rohaniah. 

b. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 

2.   Tidak dapat Dipisahkan (Inseparibility) 

Proses memproduksi dan mengkonsumsi jasa terjadi dalam 

waktu yang bersamaan. Dalam hal ini berinteraksi antara 

penyedia jasa dan konsumen adalah ciri khusus dalam 

pemasaran jasa dan akan mempengaruhi hasil jasa tersebut. 

3.   Tidak Tahan Lama (Perishability) 

Jasa merupakan sesuatu yang tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Atau dengan kata lain apabila jasa tidak digunakan, 

maka akan lenyap begitu saja. 

4.   Keragaman (Variability) 

Jasa banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada 

siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

 

 

4.  Kualitas Jasa 
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a. Definisi Kualitas 

Goetsh dan Davis (dalam Tjuptono, 1996 :51) menjelaskan bahwa : 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. 

b. Definisi Kualitas Jasa 

menurut Pasuraman (dalam Lumpiyoadi, 2001 : 148) : 

Kualitas jasa adalah seberapa jauh perbandingan kenyataan dan 

harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh.  

c.   Dimensi Kualitas Jasa 

 Pasuraman dkk 9dalam Tjiptoni, 1996 : 70) menjelaskan 5 dimensi 

kualitas jasa sebagai berikut : 

 1.   Reliability ( kehandalan) 

Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dipercaya 

(dependably), terutama memberikan jasa secara tepat waktu 

(ontime), dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang 

telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali. 

Adapun atribut-atribut yang berada dalam dimensi ini antara lain 

adalah : 

a. Memberikan pelayanan sesuai janji 

b. Pertanggung jawaban tentang penanganan konsumen akan 

masalah pelayanan 
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c. Memberi pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada 

konsumen 

d. Memberikan pelayanan tepat waktu 

e. Memberikan informasi kepada konsumen tentang kapan 

pelayanan yang dijanjikan akan direlisasikan  

2.   Responsiveness (daya tanggap) 

Yaitu kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu 

dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Membiarkan 

konsumen menunggu, terutama tanpa alas an yang jelas, akan 

menimbulkan kesan negative yang tidak seharusnya terjadi. 

Kecuali jika kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka bisa 

menjadi suatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang 

menyenangkan. Atribut-atribut yang ada dalam dimensi ini 

adalah  

a.   Memberikan pelayanan yang cepat 

b.   Kerelaan untuk membantu / menolong konsumen  

c.  Siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan dari 

para  konsumen  

3.   Assurance (jaminan) 

Meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan 

sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan 

sifat keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari 

bahaya dan resiko. Atribut-atribut yang ada dalam dimensi ini 

adalah : 
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a.   Karyawan yang memberi jaminan berupa kepercayaan diri 

kepada konsumen 

b. Membuat konsumen merasa aman saat menggunakan jasa 

pelayanan perusahaan 

c.   Karyawan yang sopan 

d.  Karyawan yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga 

dapat menjawab pertanyaan dari konsumen 

 4.   Emphaty (empati) 

Meliputi sikap kontak personel maupun perusahan untuk 

memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan 

komunikasi atau hubungan. Atribut-atribut yang ada dalam 

dimensi ini adalah : 

a.  Memberikan perhatian individu kepada konsumen 

b.  Karyawan yang mengerti keinginan dari para konsumennya 

 5.  Tangible (produk-produk fisik) 

Tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi 

serta yang lainnya yang dapat dan harus ada dalam proses jasa. 

Atribut-atribut yang ada dalam dimensi ini adalah : 

a.   Peralatan yang modern 

b.   Fasilitas yang menarik  

 

 

5.  Kepuasan Konsumen 
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a.  Pengertian Kepuasan Konsumen 

 Kotler (dalam Tjiptono  1996:146) menjelaskan bahwa : 

  Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan dimana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk 

atau jasa yang diterima dan yang diharapkan. 

Kepuasan konsumen sendiri diartikan sebagai suatu keadaan dimana 

harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan 

yang diterima oleh konsumen tersebut tentang kemampuan produk 

tersebut. Jika produk tersebut jauh dibawah harapan konsumen maka 

ia akan kecewa. Sebaliknya jika produk tersebut memenuhi harapan 

konsumen, maka ia akan senang. Harapan-harapan konsumen ini 

dapat diketahui dari pengalaman mereka sendiri saat menggunakan 

produk tersebut, omongan-omongan orang lain, dan informasi iklan 

yang dijanjikan oleh perusahaan yang menghasilkan produk tadi.  

b.  Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Kotler (dalam Tjiptono, 1996: 148) ada beberapa metode yang 

dilakukan perusahaan untuk mengukur tingkat kepuasaan 

konsumen yaitu : 

1.  Dengan sistem saran dan kritik 

Dengan cara ini perusahaan memberikan kesempatan kepada 

konsumennya untuk menyampaikan saran dan kritiknya. 

Biasanya media yang digunakan berupa kotak saran, saluran 

telepon khusus saran dan kritik maupun kartu komentar 
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pelanggan. Dengan demikian perusahaan dapat menangkap 

apa yang sedang dirasakan konsumen terhadap produknya. 

2.   Survei Kepuasaan Konsumen 

Dengan metode ini perusahaan dapat bertatap muka langsung 

dengan konsumennya dan diharap mampu menghasilkan 

umpan balik dari konsumen secara langsung dan efektif 

sehingga perusahaan memperoleh tanggapan mengenai 

produknya. 

3. Ghost Shopping  

Metode ini dilakukan perusahaan dengan memunculkan atau 

memerintahkan beberapa orang (disebut Ghost Shopper) untuk 

berperan sebagai pembeli produk mereka maupun produk 

pesaing. Kemudian Ghost Shopper akan menyampaikan hasil 

temuannya yang berupa kekuatan dan kelemahan produk 

perusahaan maupun produk pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka pada waktu melakukan pembelian. Mereka juga menilai 

dan mengamati bagaimana perusahaan maupun pesaing dalam 

menanggapi keluhan konsumen. 

4.  Lost Customer Analisis  

Dengan metode ini perusahaan menemui pelanggan yang 

sudah berhenti mengkonsumsi produk perusahaan dan mencari 

penyebab mengapa mereka berhenti kemudian mengambil 

kebijakan untuk meningkatka kepuasaan konsumen dan 

loyalitas konsumen. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 
    Kepuasan Konsumen 

1.  Realibility 

2.  Responsiveness 

3.  Assurance 

4.  Empathy 

5.  Tangible 

Tanggapan Konsumen 

   Tingkat Kinerja     Tingkat Kepentingan 
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                                        Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dimensi-dimensi tingkat kualitas 

pelayanan terdiri dari : 

 1.  Reliability ( kehandalan) 

Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dipercaya 

(dependably), terutama memberikan jasa secara tepat waktu 

(ontime), dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang 

telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali. 

 2.  Responsiveness (daya tanggap) 

Yaitu kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu 

dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen dengan tepat. 

3.  Assurance (jaminan) 

 Meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan 

sifat dapat dipercaya dari karyawan untuk menghilangkan sifat 

keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan 

resiko. 

4.   Empathy (Empati) 

 Meliputi sikap karyawan maupun perusahan untuk memahami 

kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi 

atau hubungan. 

5.   Tangible ( produk-produk fisik) 
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Tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi 

serta yang lainnya yang dapat dan harus ada dalam proses 

jasa. 

Dari dimensi-dimensi akan mendapatkan tanggapan dari konsumen. 

Kemudian konsumen mempunyai harapan atas dari dimensi-dimensi 

tersebut. Lalu konsumen memperoleh pelayanan jasa dari perusahaan 

yang dicerminkan pada tingkat kinerja. Kemudian sampai mana 

pelayanan yang diterima memenuhi harapan konsumen akan 

membentuk kepuasan konsumen. 
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BAB III 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1.  Sejarah Berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia 

 Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan 

nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren 

atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang 

berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 

1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pendiri 

Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode 

setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 

tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank 

Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang 

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI 

sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif 

kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan 
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berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu 

itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani 

dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank 

Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian 

berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, 

BKTN diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank 

Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan 

selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. 

Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani 

dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara 

Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank 

Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan 

Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok 

Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang 

Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi 

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia 

Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing 

menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor 

Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 

tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai 

Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang 

perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 

tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



(Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. 

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan 

pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, 

yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan 

pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan 

penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang 

meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada 

tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 

milyar. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang 

semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia 

mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 

1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 

170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 

1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island 

Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 

Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos 

Pelayanan Desa. 

 

2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia 

 Visi BRI 

1. Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah.  
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 Misi BRI 

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan 

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.  

2.  Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan 

kerja yang tersebar luas dan didukung  oleh sumber daya 

manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good 

corporate governance.  

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

3.  Struktrur Organisasi 

 Agar tujuan utana perusahaan dapat tercapai, maka dibutuhkan 

kerjasama, pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan pada 

tiap-tiap bagian. Dalam mengembangkan tugas dan wewenang 

setiap bagian dalam melakukan aktifitas perusahaan maka 

dibutuhkan suatu struktur perusahaan yang baik. Adapun struktur 

organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Wonosari 1 adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Struktur organisasi BRI Unit Wonosari 1 

4.  Deskripsi Jabatan 

 Deskripsi jabatan merupakan penjelasan tentang apa yang 

dilakukan pekerja yang menduduki jabatan tersebut dan bagaimana 

tanggung jawab atas pekerjaan dan jabatannya. Deskripsi jabatan 

dari BRI unit Wonosari 1 adalah : 

a.  Kepala Unit 

 Tugas dan wewenangnya sebagai berikut : 

1. Menentukan program kerja dan operasional kerja. 

2. Mengontrol dan bertanggungjawab atas semua transaksi 

harian perbankan. 

3. Menentukan persetujuan dana kredit kepada nasabah. 

4. Bertanggung jawab atas operasional kantor unit. 

5. Ikut melakukan rapat rutin manajemen di kantor cabang. 

b.  Teller 

Kepala Unit 

Teller Customer service / 
Deskman 

Mantri 
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 Tugas dan wewenangnya sebagai berikut : 

1. Melaksanakan segala kegiatan transaksi perbankan. 

2. Bertanggung jawab atas kegiatan transaksi. 

3. Bertanggung jawab atas saldo keuangan perusahaan. 

4. Menentukan seberapa banyak uang akan diperlukan di 

kantor unit. 

c. Customer Service / Deskman 

 Tugas dan wewenangnya sebagai berikut : 

1. Melayani nasabah. 

2. Melakukan kegiatan administrasi. 

3. Bertanggung jawab atas administrasi perusahaan. 

4. Melaksanakan kegiatan accounting. 

d. Mantri 

  Tugas dan wewenangnya sebagai berikut : 

1. Melaksanakan kegiatan mencari debitur. 

2. Ikut dalam menentukan cairnya dana kredit. 

3. Melaksanakan kegiatan menagih kepada debitur yang  

menunggak angsuran. 

4. Melakukan promosi produk usaha perkreditan dari BRI. 
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5.   Hari Kerja dan Jam Kerja 

 Jam kerja pada BRI Unit Wonosari 1 secara umum sudah diatur 

oleh BRI pusat. Peraturan tersebut yaitu hari Senin – Jum’at pukul 

07.30 – 17.00 WIB dengan ketentuan buka kas mulai jam 08.00 – 

15.00 WIB kemudian jam 15.00 – 17.00 WIB melakukan kegiatan 

pembukuan dan penutupan transaksi pada hari itu. Kemudian jam 

istirahat hari Senin – Kamis pukul 12.00 – 13.00 WIB kemudian hari 

Jum’at jam istirahat mulai pukul 12.00 – 13.30 WIB. 

 

B.   Laporan Magang Kerja 

1..  Pengertian Magang Kerja 

 Program magang kerja adalah suatu upaya mengarahkan 

mahasiswa agar dapat merasakan situasi dunia kerja, melihat, dan 

melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan program studinya. 

Magang kerja merupakan kegiatan penunjang perkuliahan yang 

sifatnya wajib, dengan berorientasi pada dunia usaha/ dunia kerja. 

2.   Lokasi Magang Kerja 

  Magang kerja dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia Unit 

Wonosari 1 Kanca Klaten yang beralamatkan di jalan raya pakis-

daleman, Teloyo, Wonosari Klaten 

3.  Penempatan Magang Kerja 
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  Dalam penempatan magang kerja dibagian Customer 

Service, sehingga penulis dapat berinteraksi langsung dengan 

nasabah atau dalam hal ini disebut responden. 

4.  Jangka Waktu Magang Kerja 

 Magang kerja dilaksanakan selama 1 bulan yaitu mulai 

tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 2009. 

5.   Kegiatan Magang Kerja 

  Hari kerja untuk magang kerja, sama dengan karyawan 

lainnya, yaitu 5 hari kerja dalam seminggu. Kegiatan magang kerja 

dilaksanakan pada hari Senin - Jum'at pukul 07.30-16.30 WIB. 

Pada saat melakukan aktifitas magang kerja, penulis ditempatkan 

pada bagian Customer Service. Kegiatan yang dilakukan selama 

magang  yaitu melayani nasabah BRI Unit Wonosari 1 seperti 

membantu menuliskan slip transaksi, pembukaan rekening baru, 

convert dari nomer rekening lama ke nomer rekening baru,  turney 

ke wilayah kerja, dll. 

 

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan terhadap 

data-data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 100 responden 

yaitu nasabah BRI unit Wonosari 1 Klaten, yang bertujuan untuk 

mengetahui dan memecahkan masalah yang muncul pada penelitian 

ini. Dalam analisis ini dipaparkan mengenai tingkat kepuasan 
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konsumen yang diukur berdasarkan perbandingan antara tingkat 

kepentingan konsumen dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan. 

 a.  Analisis Tangibles 

1.  Penilaian nasabah terhadap kelengkapan fasilitas yang 

disediakan BRI Unit Wonosari 1. Dari hasil penelitian dari 100 

responden didapat data sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Penilaian  nasabah terhadap kelengkapan fasilitas yang disediakan 

BRI Wonosari 1 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

23 54 20 1 2 395 

Bobot ; (23x5) + (54x4) + (20x3) + (1x2) + (2x1) = 395 

 

 

 

Tabel 3.2 
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Tingkat kepentingan nasabah terhadap kelengkapan fasilitas yang 

disediakan suatu bank 

Sangat 

Penting 

Penting Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Bobot 

42 52 6 - - 436 

Bobot : (42x5) + (52x4) + (6x3) = 436 

  Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kelengkapan fasilitas yang disediakan BRI unit 

Wonosari 1 adalah sebagai berikut : 

       Tki  = 
436

395
x 100 % = 90,59 % 

  Tingkat kepuasan 90,59 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh BRI unit Wonosari 1 90,59 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

 

2.  Kenyamanan dan keamanan tempat parkir 

 

 

 

 

Tabel 3.3 
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Penilaian Nasabah terhadap kenyamanan dan keamanan tempat 

parkir BRI Unit Wonosari 1 

Bobot : (6x5) + (38x4) + (12x3) + (12x2) + (8x1) = 322 

 

Tabel 3.4 

Tingkat kepentingan terhadap kenyaman dan keamanan tempat 

parkir pada suatu bank 

Bobot : (38x5) + (61x4) + (1x3) = 437 

  Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kenyaman dan keamanan tempat parkir yang 

disediakan BRI unit Wonosari 1 adalah sebagai berikut : 

        Tki  = 
437

322
x 100 % =  73,68% 

 Tingkat kepuasan 73,68 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 73,68 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

6 38 36 12 8 322 

Sangat 

Penting 

Penting Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Bobot 

38 61 1 - - 437 
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3.  Kerapian dan kesopanan penampilan karyawan BRI unit 

Wonosari 1 

Tabel 3.5 

Penilaian nasabah terhadap kerapian dan kesopanan penampilan 

karyawan BRI Unit Wonosari 1 

Bobot : (16x5) + (78x4) + (6x3) = 410 

 

Tabel 3.6 

Tingkat kepentingan terhadap kerapian dan kesopanan penampilan 

karyawan suatu bank 

Bobot : (33x5) + (67x4) = 433 

  Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kerapian dan kesopanan penampilan karyawan 

BRI unit wonosari 1 adalah sebagai berikut : 

        Tki  = 
433

410
x 100 % =  94,68% 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

16 78 6 - - 410 

Sangat 

Penting 

Penting Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Bobot 

33 67 - - - 433 
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 Tingkat kepuasan 94,68 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 94,68 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

   

4.  Kemenarikan dan kenyamanan tata ruang BRI unit wonosari 1 

Tabel 3.7 

Penilaian nasabah terhadap kemenarikan dan kenyamanan tata 

ruang BRI Unit Wonosari 1 

Bobot : (9x5) + (74x4) + (14x3) + (3x2) = 389 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.8 

Tingkat kepentingan terhadap kemenarikan dan kenyamanan tata 

ruang suatu bank 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

9 74 14 3 - 389 
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Bobot : (42x5) + (58x4) = 472 

  Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kemenarikan dan kenyamanan tata ruang BRI 

unit wonosari 1 adalah sebagai berikut : 

        Tki  = 
472

389
x 100 % =  82, 42% 

 Tingkat kepuasan 82, 42 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 82, 42 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

 

b.  Analisis Reability 

5.  Kesesuaian janji yang ditawarkan terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh BRI unit Wonosari 

 

Tabel 3.9 

Sangat 

Penting 

Penting Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Bobot 

42 58 - - - 472 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 
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Penilaian Nasabah terhadap kesesuaian janji yang ditawarkan 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh BRI Unit Wonosari 1 

Bobot : (14x5) + (68x4) + (18x3)  = 396 

 

Tabel 3.10 

Tingkat kepentingan terhadap kesesuaian janji yang ditawarkan 

terhadap pelayanan yang diberikan pada suatu bank. 

Bobot : (37x5) + (63x4) = 437 

 Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kesesuian janji yang yang ditawarkan terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh BRI unit Wonosari 1 adalah 

sebagai berikut : 

        Tki  = 
437

396
x 100 % =  90, 62% 

 Tingkat kepuasan 90, 62 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 90,62 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

 

6.  Keandalan karyawan BRI Unit Wonosari 1 

14 68 18 - - 396 

Sangat 

Penting 

Penting Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Bobot 

37 63 - - - 437 
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Tabel 3.11 

  
Penilaian Nasabah terhadap keandalan karyawan BRI Unit 

Wonosari 1 

 

Bobot : (16x5) + (72x4) + (12x3)  = 404 

Tabel 3.12 

Tingkat kepentingan terhadap keandalan karyawan pada suatu 

bank. 

Bobot : (45x5) + (55x4) = 445 

 Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor keandalan karyawan BRI unit Wonosari 1 

adalah sebagai berikut : 

        Tki  = 
445

404
x 100 % =  90, 78% 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

16 72 12 - - 404 

Sangat 

Penting 

Penting Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Bobot 

45 55 - - - 445 
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 Tingkat kepuasan 90,78 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 90,78 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

 

c.  Analisis Responsivness 

7.  Kecepat tanggapan karyawan BRI unit Wonosari 1 terhadap 

keinginan nasabahnya. 

Tabel 3.13 

Penilaian Nasabah terhadap kecepat tanggapan karyawan BRI unit 

Wonosari 1 terhadap keinginan nasabahnya 

Bobot : (14x5) + (64x4) + (22x3)  = 392 

 

Tabel 3.14 

Tingkat kepentingan terhadap kecepat tanggapan karyawan suatu 

bank terhadap keinginan nasabahnya 

Bobot : (41x5) + (59x4) = 441 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

14 64 22 - - 392 

Sangat 

Penting 

Penting Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Bobot 

41 59 - - - 441 
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 Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kecepat tanggapan karyawan BRI unit Wonosari 

1 adalah sebagai berikut : 

        Tki  = 
441

392
x 100 % =  88,89% 

 Tingkat kepuasan 88,89 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 88,89 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

8.  Kecepatan dan keakuratan pelayanan pada BRI Unit Wonosari 

1 

Tabel 3.15 

Penilaian Nasabah terhadap kecepatan dan keakuratan pelayanan 

pada BRI unit Wonosari 1  

Bobot : (17x5) + (57x4) + (26x3)  = 392 

 

Tabel 3.16 

Tingkat kepentingan terhadap kecepatan dan keakuratan 

pelayanan pada suatu bank 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

17 57 26 - - 391 

Sangat 

Penting 

Penting Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Bobot 
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Bobot : (47x5) + (53x4) = 447 

 Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kecepatan dan keakuratan pelayanan pada BRI 

unit Wonosari 1 adalah sebagai berikut : 

        Tki  = 
447

391
x 100 % =  87,47% 

 Tingkat kepuasan 87,47 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 87,47 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

 

d.  Analisis ASSURANCE 

9. Kesopanan dalam berbicara dan bertindak serta kemurahan 

senyum pada karyawan BRI unit Wonosari 1 

 

 

 

 

Tabel 3.17 

47 53 - - - 447 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 
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Penilaian Nasabah terhadap kesopanan dalam berbicara dan 

bertindak serta kemurahan senyum pada karyawan BRI unit 

Wonosari 1  

Bobot : (18x5) + (71x4) + (11x3)  = 407 

 

Tabel 3.18 

Tingkat kepentingan kesopanan dalam berbicara dan bertindak 

serta kemurahan senyum pada karyawan suatu bank 

Bobot : (38x5) + (62x4) = 438 

  

 Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kepentingan kesopanan dalam berbicara dan 

bertindak serta kemurahan senyum pada karyawan BRI unit 

Wonosari 1 adalah sebagai berikut : 

        Tki  = 
438

407
x 100 % =  92,92% 

  

18 71 11 - - 407 

Sangat 

Penting 

Penting Cukup 

Penting 

Kurang 

Penting 

Tidak 

Penting 

Bobot 

38 62 - - - 438 
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 Tingkat kepuasan 92,92 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 92,92 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

 

10.  Kredibilitas BRI memunculkan kepercayaan dari nasabah 

 

Tabel 3.19 

Penilaian Nasabah terhadap kredibilitas BRI memunculkan 

kepercayaan dari nasabah  

Bobot : (13x5) + (81x4) + (6x3)  = 407 

 

 

Tabel 3.20 

Tingkat kepentingan kredibilitas suatu bank memunculkan 

kepercayaan dari nasabah 

 

Bobot : (29x5) + (71x4) = 429 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

13 81 6 - - 407 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

29 71 - - - 429 
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 Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kepentingan kredibiltas BRI memunculkan 

kepercayaan dari nasabah adalah sebagai berikut : 

        Tki  = 
429

407
x 100 % =  94,87% 

 Tingkat kepuasan 94,87 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 94,87 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

 

e.  Analisis EMPATHY 

11. Kemampuan pemahaman karyawan BRI unit Wonosari 1 

terhadap apa yang diinginkan nasabahnya 

Tabel 3.21 

Penilaian Nasabah terhadap kemampuan pemahaman karyawan 

BRI unit Wonosari 1 terhadap apa yang diinginkan nasabahnya 

Bobot : (18x5) + (76x4) + (6x3)  = 412 

Tabel 3.22 

Tingkat kepentingan kemampuan pemahaman karyawan suatu 

bank terhadap apa yang diinginkan nasabahnya 

Sangat 

Setuju 

Setuju Cukup 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Bobot 

18 76 6 - - 412 

Sangat Penting Cukup Kurang Tidak Bobot 
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Bobot : (36x5) + (64x4) = 436 

 Berdasarkan data tersebut maka tingkat kepuasan nasabah 

terhadap faktor kemampuan pemahaman karyawan BRI Unit 

Wonosari 1 terhadap apa yang diinginkan nasabahnyaa dalah 

sebagai berikut : 

        Tki  = 
436

412
x 100 % =  94,50% 

 Tingkat kepuasan 94,50 % berarti kinerja yang ditunjukkan 

oleh  BRI unit Wonosari 1 94,50 % sudah memenuhi harapan 

nasabah. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.23 
Perhitungan Rata-Rata dari Penilaian Kinerja dan Penilaian 

Kepentingan pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 
Nasabah BRI Unit Wonosari 1 

No Variabel Penilaian 
kerja 

Penilaian 
kepentingan 

X  Y  

 Tangibles     

1 Kelengkapan fasilitas yang 
disediakan BRI Wns 1 

395 436 3,95 4,36 

2 Keamanan dan kenyaman 
tempat parkir 

322 437 3,22 4,37 

Penting Penting Penting Penting 

36 64 - - - 436 
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3 Kerapian dan kesopanan 
penampilan karyawan BRI 
Wns 1 

410 433 4,10 4,33 

4 Kemenarikan dan 
kenyamanan tata ruang 

389 472 3,89 4,72 

 Reability     

5 Kesesuaian janji yang 
ditawarkan terhadap 
pelayanan yang diberikan 

396 472 3,96 4,72 

6 Keandalan karyawan Bri Wns 
1 

404 445 4,04 4,45 

 Responsivness     

7 Kecepat tanggapan karyawan 
terhadap apa yang diinginkan 
nasabah 

392 441 3.92 4.41 

8 Kecepatan dan keakuratan 
pelayanan di BRI Unit Wns 1 

391 447 3.91 4.47 

 Assurance     

9 Kesopanan dalam berbicara 
dan bertindak serta murah 
senyum karyawan BRI Wns 1 

407 438 4.07 4.38 

10 Kredibilitas BRI memunculkan 
kepercayaan dari nasabah 

407 429 4.07 4.29 

 Empathy     

11 Kemampuan pemahaman 
karyawan Bri wns1 terhadap 
apa yang diinginkan nasabah 

412 436 4,12 4,36 

 Jumlah 4325 4886 43,25 48,86 

 
Rata-Rata ( X  dan Y ) 

  3,93 4,44 

x  dan y  adalah nilai dari 100 orang responden 

Sumber : Data diolah dari Kuisioner 

 

 
 

 f.  Diagram Kartesius 

Setelah menghitung rata-rata dari penilaian kinerja dan 

penilaian kepentingan serta nilai rata-rata dari rata-rata tersebut, 

dapat diperoleh titik-titik untuk membuat diagram kartesius. Dengan 

menggunakan diagram kartesius dapat diketahui posisi dari 

masing-masing atribut dalam dimensi kualitas jasa. 
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Berdasarkan pada tabel-tabel diatas diketahui rata-rata dari 

skor penilaian kinerja dari seluruh faktor adalah sebesar 3,93 dan 

rata-rata dari skor penilaian kepentingan sebesar 4,44 dari seluruh 

faktor. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan sebagai titik-titik 

koordinat untuk membuat diagram kartesius. Hasil pemetaan 

tersebut dapat di lihat pada diagram kartesius sebagai berikut:   
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X 

KINERJA 

 

GAMBAR 4.1 
DIAGRAM KARTESIUS DARI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPUASAN NASABAH BRI UNIT WONOSARI 1 

 

 

 

  

 

 

Dalam Gambar 4.1 dari diagram kartesius ini terlihat, bahwa 

letak dari unsur-unsur pelaksanaan faktor-faktor atau atribut yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah BRI Unit Wonosari 1 terbagi 

menjadi empat bagian. 

Adapun interpretasi dari diagram kartesius tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kuadran A 
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Menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah BRI Unit Wonosari 1 berada 

dalam kuadran ini dan penanganannya perlu diprioritaskan oleh 

perusahaan, karena keberadaan faktor-faktor inilah yang dinilai 

sangat penting oleh pelanggan, sedangkan tingkat 

pelaksanaannya masih belum memuaskan. 

Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah: 

a. Kemenarikan dan tata ruang BRI Unit wonosari 1 (4) 

b. Kecepatan dan keakuratan pelayanan di BRI Unit 

Wonosari 1 (8) 

2. Kuadran B 

Menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah BRI Unit Wonosari 1 berada 

dalam kuadran ini perlu dipertahankan, karena pada umumnya 

tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kepentingan dan 

harapan pelanggan, sehingga dapat memuaskan pelanggan. 

 Faktor-faktor yang termasuk dalam kuadran B ini adalah: 

a. Kesesuaian janji yang ditawarkan terhadap pelayanan yang 

diberikan (5) 

b. Keandalan karyawan BRI Unit Wonosari 1 (6) 

3. Kuadran C 

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah BRI Unit Wonosari 1 berada dalam kuadran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ini dinilai masih dianggap kurang penting bagi pelanggan, 

sedangkan kualitas pelaksanaannya cukup atau biasa saja. 

 Adapun faktor yang termasuk didalam kuadran C adalah: 

a. Kecepat tanggapan karyawan terhadap apa yang diinginkan 

nasabah (7) 

b. Keamanan dan kenyaman tempat parkir (2) 

4. Kuadran D 

Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah BRI Unit Wonosari 1 berada dalam kuadran 

ini dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya, hal ini terutama 

disebabkan karena pelanggan menganggap tidak terlalu 

penting terhadap adanya faktor tersebut, akan tetapi 

pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali oleh perusahaan, 

sehingga sangat memuaskan. 

Adapun faktor yang termasuk didalam kuadran D adalah: 

a. Kesopananan dalam berbicara dan bertindak serta murah 

senyum karyawan BRI Unit Wonosari 1 (9) 

b. Kemampuan pemahaman karyawan BRI Unit Wonosari 

1 terhadap apa yang diinginkan nasabahnya (11) 

c. Kelengkapan fasilitas yang disediakan BRI Unit 

Wonosari 1 (1) 

d. Kerapian dan kesopanan penampilan karyawan BRI Unit 

Wonosari 1 (3) 
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e. Kredibilitas BRI memunculkan kepercayaan dari 

nasabah (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada 

bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

berdasarkan pemetaan dari masing-masing dimensi kualitas 

pelayanan dalam diagram kartesius sebagai berikut: 
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a. Kuadran A menunjukkan faktor-faktor yang menjadi prioritas 

utama dan harus dilaksanakan sesuai dengan harapan pelanggan 

adalah: 

1) Kemenarikan dan tata ruang BRI Unit wonosari 1 (4) 

2) Kecepatan dan keakuratan pelayanan di BRI Unit Wonosari 

1 (8) 

b. Kuadran B menunjukkan faktor-faktor  yang perlu 

dipertahankan pelaksanaanya, karena sudah sesuai dengan 

harapan pelanggan adalah: 

1) Kesesuaian janji yang ditawarkan terhadap pelayanan yang 

diberikan (5) 

2)  Keandalan karyawan BRI Unit Wonosari 1 (6) 

c. Kuadran C menunjukkan faktor-faktor yang dinilai kurang 

penting oleh pelanggan, akan tetapi telah dilakukan dengan cukup 

oleh peruasahaan adalah: 

3)   Kecepat tanggapan karyawan terhadap apa yang diinginkan 

nasabah (7) 

4)   Keamanan dan kenyaman tempat parkir (2) 

 

d. Kuadran D menunjukkan faktor-faktor yang pelaksanaanya 

dilakukan dengan sangat baik oleh perusahaan, namun dinilai 

kurang penting oleh pelanggan, sehingga terkesan berlebihan 

adalah: 
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1) Kesopananan dalam berbicara dan bertindak serta murah 

senyum karyawan BRI Unit Wonosari 1 (9) 

2) Kemampuan pemahaman karyawan BRI Unit Wonosari 1 

terhadap apa yang diinginkan nasabahnya (11) 

3)  Kelengkapan fasilitas yang disediakan BRI Unit Wonosari 1 

(1) 

4) Kerapian dan kesopanan penampilan karyawan BRI Unit 

Wonosari 1 (3) 

5) Kredibilitas BRI memunculkan kepercayaan dari nasabah 

(10) 

 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yaitu: 

1. Hendaknya perusahaan lebih 

memperhatikan lagi aspek tata ruang, seperti mempernyaman kursi 

ruang tunggu, menambah lagi hiasan-hiasan ruang sehingga ruang 

menjadi menarik dan juga penataan ruang tunggu dengan meja 

pelayanan lebih baik lagi. Karena pada kenyataan dilapangan 

memang kursi untuk nasabah belum nyaman karena terbuat dari 

kayu dan hanya sedikit yang memakai busa dan juga meja 

pelayanan terlihat sudah lama sehingga perlu diganti. Begitu juga 

penataannya juga masih terkesan apa adanya. 
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2. Hendaknya perusahaan 

memperhatikan lagi mengenai kecepatan pelayanan. Masalah ini 

muncul karena nasabah BRI termasuk banyak tetapi karyawan 

pada pelayanan hanya 2 orang, apalagi dibagian CS merangkap 

jadi deskman, jadi sebaiknya menambah paling tidak 1 karyawan 

dibagian Customer Service atau pada bagian Teller guna 

mempercepat proses transaksi sehingga nasabah tidak terlalu 

lama menunggu. 
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