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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Situasi lingkungan bisnis dari waktu-kewaktu mengalami perubahan yang 

relatif cepat dan dan semakin tidak pasti. Bagi suatu perusahaan, situasi tersebut 

tidak untuk dihindari melainkan untuk diadaptasi. Lingkungan persaingan yang 

ketat serta semakin cepatnya pergeseran tuntutan pelanggan telah memaksa 

perusahaan untuk mencari  berbagai macam cara untuk mencapai keunggulan 

kompetitif. Kondisi semacam ini terutama dihadapi oleh perusahaan yang 

bergerak di sektor jasa, hal ini didorong oleh adanya penekanan perekonomian 

yang berkembang dari sektor manufaktur kearah sektor jasa, serta dengan semakin 

bertambahnya peminat pada sektor ini menyebabkan persaingan antar perusahaan 

jasa tidak dapat dihindari. 

Salah satu sektor industri jasa yang dirasakan mempunyai andil cukup 

besar dalam perekonomian Indonesia adalah industri perbankan, dimana industri  

ini dari waktu ke waktu mengalami berbagai perubahan. Sejak pertengahan tahun 

1983 hingga pertengahan tahun 1997, dunia perbankan di Indonesia semarak 

dengan kehadiran banyak bank yang jumlahnya diatas 100-an untuk bank umum, 

disamping juga dengan kehadiran bank perkreditan rakyak dan sejenisnya. Situasi 
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ini terjadi karena didorong oleh lahirnya kebijaksanaan pemerintah di bidang 

perbankan atau deregulasi pemerintah bidang perbankan pada tanggal 1 Juni 1983, 

yang memuat tentang pemberian kebebasan kepada bank untuk menentukan dan 

mengatur sendiri tingkat suku bunga masing–masing bank. Deregulasi perbankan 

lainya muncul pada tanggal 27 Oktober 1988 yang mengatur tentang pelonggaran 

atau kemudahan bagi dunia perbankan di Indonesia untuk membuka bank baru 

maupun membuka Cabang baru sebuah bank. Akan tetapi dengan adanya krisis 

ekonomi pada tahun 1997 membuat banyak bank akhirnya ditutup, hal ini 

dikarenakan banyaknya kredit macet yang ditangani oleh bank yang berakibat 

jumlah bank akhirnya menurun tajam dari jumlah sebelumya yaitu sekitar 237 

bank umum sebelum krisis (Juni 1997) menjadi hanya sekitar 89 bank setelah 

krisis (April 1999). Dengan kondisi tersebut, membuat kepercayaan masyarakat 

kepada bank menjadi menurun. 

Dewasa ini meskipun krisis ekonomi yang melanda negara kita belum juga 

usai, akan tetapi tanda-tanda kebangkitan industri perbankan mulai 

memperlihatkan kearah yang lebih baik. Berbagai usaha yang dilakukan oleh bank 

seperti adanya penawaran hadiah, kemudahan bertransaksi dan kelebihan-

kelebihan lainnya mulai banyak ditonjolkan oleh masing-masing bank didalam 

menarik nasabahnya. Hal ini menunjukkan meskipun jumlah bank relatif lebih 

sedikit bila dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis akan tetapi persaingan 

yang dihadapi oleh industri perbankan dirasakan masih cukup ketat, sehingga 

menuntut tiap bank untuk lebih berhati – hati dan meningkatkan daya saingnya 

agar dapat memenangkan persaingan.  
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Bank sebagai sebuah perusahaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan barang sehingga dalam pengelolaannya memerlukan strategi yang juga 

berbeda, khususnya  didalam usaha untuk mempengaruhi persepsi para 

konsumennya. Pada saat konsumen membeli suatu barang maka persepsi 

konsumen dapat langsung dipengaruhi oleh penampilan dari barang yang 

dibelinya tersebut, misalnya dari warna, model, kemasan maupun mereknya. 

sedangkan dalam pembelian jasa konsumen akan mengalami kesulitan didalam 

menilai produk perusahaan, hal ini dikarenakan sifat dari jasa yang intangible 

(tidak tampak). Dikarenakan jasa mempunyai sifat yang intangible (tidak tampak), 

maka stimulus yang merupakan dasar adanya respon atau perilaku seorang 

konsumen, tidak akan terlihat, tercium ataupun teraba, oleh karena itu salah satu 

cara untuk mempengaruhi persepsi konsumen dalam perusahaan jasa adalah 

dengan men-tangible-kan dimensi-dimensi yang terdapat pada produk jasa, yang 

secara secara sederhana dapat kita identikkan dengan atribut yang terdapat pada 

produk-produk manufaktur. Dimensi-dimensi tersebut, adalah karyawan (people), 

proses (procces), dan bukti fisik (physical evidence) (Zulganef, 2002).  

Selain itu evaluasi pelanggan terhadap suatu barang atau jasa perusahaan 

akan tampak dari sikap mereka pada saat atau setelah mengkonsumsi barang atau 

jasa tersebut. Sikap merupakan hasil dari suatu evaluasi terhadap obyek atau 

perilaku (Pratt, Jr. dalam Zulganef, 2002). Dikarenakan sifat jasa yang intangible, 

maka evaluasi konsumen sebuah perusahaan jasa akan terlihat dari sikap mereka 

terhadap aspek-aspek yang tangible, yaitu aspek bukti fisik, proses penyampaian 

jasa, dan  karyawan dari perusahaan jasa tersebut.  

Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta sebagai perusahaan yang 

bergerak pada industri jasa perbankan tentunya juga memperhatikan pengelolaan 

unsur-unsur tangible yang merupakan dasar evaluasi nasabah terhadap bank 
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tersebut. Pada saat ini Bank BNI Cabang Sebelas Maret menempati lokasi yang 

baru yaitu di Jl. Ir. Sutami No. 76 Kentingan, Jebres, Surakarta, dari lokasi 

sebelumnya di Jl. Ir. Sutami No. 91. Pada lokasi yang baru tersebut terlihat 

adanya berbagai pembaharuan terutama dalam hal fasilitas fisik dan bangunan 

kantor. Ruangan kantor yang lebih luas, dengan gedung yang terdiri dari dua 

lantai, adanya desain interior dan eksterior yang lebih menarik, taman yang selalu 

terlihat asri, serta tersedianya tempat parkir yang luas bagi nasabah merupakan 

salah satu bukti bahwa bank ini memiliki perhatian yang serius terhadap 

lingkungan fisik perusahaan. Selain itu juga tampak para karyawan Bank BNI 

yang selalu berpenampilan menarik, rapi serta selalu bersikap responsif, cekatan, 

dan terampil didalam melayani para nasabah. Hal ini juga merupakan bukti lain 

yang menunjukkan bahwa aspek proses penyampaian jasa dan aspek karyawan 

(sebagai penyaji jasa) juga merupakan unsur penting bagi terciptanya kepuasan 

para nasabah terhadap bank tersebut. 

Nasabah akan cenderung memperhatikan fakta-fakta yang tampak yang 

dirasakan secara langsung pada saat mereka sedang melakukan transaksi dan 

berada di lingkungan kantor Bank BNI. Fakta-fakta yang tampak tersebut antara 

lain  bukti fisik (yaitu fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan yang digunakan), 

proses penyampaian jasa, dan karyawan. Sehingga evaluasi nasabah terhadap 

pengalaman mereka selama berinteraksi dengan Bank BNI akan terlihat dari sikap 

para nasabah terhadap bukti fisik, proses penyampaian jasa, dan karyawan dari 

bank tersebut dan sikap nasabah terhadap ketiga faktor ini diharapkan akan 

mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan kepuasan mereka pada Bank BNI 

secara keseluruhan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis 

penelitian dengan judul “Hubungan Antara Bukti Fisik, Proses Penyampaian 

Jasa, dan Karyawan Dengan Kepuasan (Studi Pada Nasabah Taplus Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta)”. 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan antara sikap nasabah terhadap bukti fisik dengan 

kepuasan nasabah pada Bank BNI  Cabang Sebelas Maret Surakarta ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara sikap nasabah terhadap proses penyampaian 

jasa dengan kepuasan nasabah pada Bank BNI  Cabang Sebelas Maret 

Surakarta ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara sikap nasabah terhadap karyawan dengan 

kepuasan nasabah pada Bank BNI  Cabang Sebelas Maret Surakarta ? 

4. Diantara ketiga variabel tersebut variabel manakah yang mempunyai 

hubungan paling erat dengan kepuasan nasabah pada Bank BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara sikap nasabah terhadap bukti 

fisik dengan kepuasan mereka pada Bank BNI  Cabang Sebelas Maret 

Surakarta. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara sikap nasabah terhadap 

proses penyampaian jasa dengan kepuasan mereka pada Bank BNI  Cabang 

Sebelas Maret Surakarta. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara sikap nasabah terhadap 

karyawan dengan kepuasan mereka pada Bank BNI  Cabang Sebelas Maret 

Surakarta. 

4. Untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai hubungan paling erat 

dengan kepuasan nasabah pada Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian sangat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan 

melatih dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama ini. Selain itu 

penelitian ini juga bermanfaat sebagai syarat untuk meraih gelar 

kesarjanaan Strata 1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

2. Bagi Bank BNI  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu tambahan 

informasi dalam merencanakan strategi pemasaran didalam meningkatkan 

kepuasan nasabah dengan lebih memperhatikan pengelolaan terhadap 
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lingkungan fisik perusahaan, proses penyampaian jasa, dan kinerja para 

karyawannya. 

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan serta sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya 

untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

Pemasaran oleh Kotler (1997 : 8) didefinisikan sebagai berikut: 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan 
pihak lain. 

 
Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap manusia didalam 

memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan hubungan pertukaran dengan 

orang lain yang tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan bagi masing-

masing pihak yang terlibat dalam proses pertukaran tersebut. Dalam proses 

pertukaran tersebut terjadi interaksi antara dua pihak yaitu antara produsen dengan 

konsumen atau sering disebut dengan penjual dengan pembeli. 

Sedangakan manajemen pemasaran terjadi apabila sekurang-kurangnya 

satu pihak dari pertukaran potensial memikirkan cara untuk mendapatkan 

tanggapan dari pihak lain sesuai dengan yang dikehendakinya. Definisi 

manajemen pemasaran yang disetujui oleh Asosiasi Pemasaran Amerika seperti 

dikutip Kotler (1997 : 13) adalah: 
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Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 
pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan 
jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu 
dan organisasi. 

 
Definisi ini menyadari bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang 

mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang, 

jasa serta gagasan, berdasarkan pertukaran dengan tujuan memberikan kepuasan 

bagi pihak yang terlibat. 

 
B. Konsep Inti Pemasaran 

Konsep pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Kegiatan personalia, produksi, keuangan, 

riset pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya yang ada harus diarahkan untuk 

memenuhi tujuan tersebut. Definisi dari konsep pemasaran adalah: 

Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah yang menyatakan bahwa 
pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 
kelangsungan hidup perusahaan (Basu Swastha dan Hani Handoko, 1997:6) 

 

Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat menunjang 

berhasilnya bisnis yang dilakukan. Tiga faktor penting yang dipakai sebagai dasar 

dalam konsep pemasaran adalah: 

1. Orientasi pada konsumen 

Pada intinya perusahaan yang ingin mempraktekkan orientasi konsumen 

harus: 

a. menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dipenuhi dan 

dilayani 

b. memilih kelompok pembeli sebagai sasaran dalam penjualannya 
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c. menentukan produk dan program pemasarannya 

d. mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai, dan 

menafsirkan keinginan, sikap, dan tingkah laku mereka 

e. menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik 

2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral 

Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan setiap 

bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha terkoordinir 

untuk memberikan kepuasan pada konsumen. 

3. Kepuasan konsumen 

Faktor yang  menentukan perusahaan dalam jangka panjang didalam 

mendapatkan laba, ialah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat 

terpenuhi. 

Menurut Kotler (1997:8) konsep inti pemasaran digambarkan sebagai berikut: 

 

      

 

 

Gambar II.1 
Konsep Inti Pemasaran 

(Sumber : Philip Kotler,1997:8) 

 
Selanjutnya terdapat lima konsep pemasaran yang dapat dipilih perusahaan 

untuk melaksanakan kegiatan pemasaran mereka, yaitu konsep produksi, konsep 

produk, konsep penjualan,, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran 

berwawasan sosial. 
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1. Konsep Produksi 

Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk 

yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Manajer organisasi yang 

berorientasi produksi memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk 

mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan distribusi yang luas. 

 

2. Konsep Produk 

Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Manajer 

organisasi yang produk memusatkan perhatian mereka pada usaha untuk 

menghasilkan produk yang unggul dan terus menyempurnakannya. 

3. Konsep Menjual/Penjualan 

Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen jika diabaikan, biasanya 

tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup. Karena itu, 

organisasi harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. 

4. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan 

organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam 

memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan 

dan keinginan pasar sasaran. 

5. Konsep Pemasaran Berwawasan Sosial 

Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa tugas organisasi 

adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran dan 

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



 

memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif daripada pesaing 

dengan mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

konsumen. 

 

 

 

 

C. Jasa 

Untuk membedakan secara tegas antara barang dan jasa sering kali sukar 

dilakukan. Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali disertai dengan 

jasa-jasa tertentu (misalnya instalasi, pemberian garansi, pelatihan dan bimbingan 

operasional, perwatan dan reparasi) dan sebaliknya pembelian suatu jasa 

seringkali juga melibatkan barang-barang yang melengkapinya (misal makanan di 

restoran, telepon dalam jasa telekomunikasi). Meskipun demikian jasa dapat 

didefinisikan sebagai berikut (Kotler, 1997:84): 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 
pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan 
produk fisik atau tidak. 

 
Ada empat karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan 

barang. Keempat karakteristik tersebut meliputi: 

1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu objek, alat, atau 

benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja (performance), atau usaha. 

Bila barang dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak 
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dapat dimiliki. Meskipun demikian sebagian besar jasa dapat berkaitan dan 

didukung oleh produk fisik. Esensi dari apa yang dibeli pelanggan adalah 

performance yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya. 

Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, 

atau didengar sebelum dibeli. Konsep intangible ini sendiri memiliki dua 

pengertian (Tjiptono, 1996: 17) yaitu: 

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

b. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami 

secara rohaniah. 

Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum ia menikmatinya 

sendiri. Bila pelanggan membeli jasa, maka ia hanya menggunakan, 

memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak lantas 

memiliki jasa yang dibelinya. Oleh karena itu untuk mengurangi 

ketidakpastian, para pelanggan akan memperhatikan tanda-tanda atau bukti 

kualitas jasa tersebut. Mereka akan menyimpulkan kualitas jasa dari tempat 

(place), karyawan atau orang (people), peralatan (equipment), bahan-bahan 

komunikasi (communication materials), simbol, dan harga yang mereka amati. 

Kesimpulannya adalah bahwa para pelanggan suatu perusahaan jasa akan 

banyak dipengaruhi oleh atribut-atribut yang digunakan perusahaan jasa 

tersebut. 

Oleh karena itu, tugas penyedia jasa adalah “manage the evidence”, 

dan “tangibilize the intangible” (Levitt, 1987 dalam Tjiptono, 1996:16). 

Dalam hal ini perusahaan jasa menghadapi tantangan untuk memberikan 

bukti-bukti fisik dan perbandingan pada penawaran abstraknya. 

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



 

2. Tidak Terpisahkan (Inseparability) 

Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Tidak seperti 

barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan 

lewat berbagai penjualan dan kemudian baru dikonsumsi. Interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. 

Keduanya mempengaruhi hasil (outcome) dari jasa tersebut. Dalam hubungan 

penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas individu yang menyampaikan jasa 

(contact-personnel) merupakan unsur penting, kunci keberhasilan bisnis jasa 

ada pada proses rekruitment, kompensasi, pelatihan dan pengembangan 

karyawannya. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian 

perhatian khusus pada tingkat partisipasi/ keterlibatan pelanggan dalam proses 

jasa (misalnya aktivitas dan peran serta pelajar atau mahasiswa dalam 

pendidikan di sekolah atau Perguruan Tinggi) selain itu fasilitas pendukung 

jasa dan pemilihan lokasi yang tepat, dalam artian dekat dan mudah dicapai 

oleh pelanggan juga perlu mendapatkan perhatian. 

3. Bervariasi (Variability) 

Karena tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana 

jasa itu dilakukan, jasa sangat bervariasi. Ada tiga faktor yang menyebabkan 

variabilitas kualitas jasa (Boove et. al., 1995 dalam Tjiptono 1996:17), yaitu 

kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral atau 

motivasi karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan. 

Pada industri jasa yang bersifat people-based, komponen manusia yang 

terlibat jauh lebih banyak daripada jasa yang bersifat equipment-based 

maupun operasi manufaktur. Dengan adanya variabilitas yang tinggi 

konsumen kadang bingung dalam memilih jasa yang mereka inginkan. 

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



 

Perusahaan jasa dapat mengambil tiga langkah kearah pengendalian kualitas. 

Pertama adalah investasi dalam seleksi dan pelatihan karyawan yang baik. 

Langkah kedua adalah menstandarisasi proses pelaksanaan jasa diseluruh 

organisasi. Hal ini dibantu dengan menyiapkan suatu cetak biru (blue print) 

jasa yang menggambarkan proses dan peristiwa jasa dalam sebuah bagan. Dan 

langkah yang ketiga adalah memantau kepuasan pelanggan lewat sistem saran 

dan keluhan, survey pelanggan, dan belanja perbandingan, sehingga pelayanan 

yang kurang baik dapat dideteksi dan diperbaiki. 

4. Mudah Lenyap (Perishability) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan 

berlalu begitu saja. Permasalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah adanya 

permintaan dari pelanggan akan jasa yang umumnya sangat bervariasi dan 

dipengaruhi oleh faktor musiman (misalnya permintaan jasa transportasi akan 

melonjak menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru). Oleh karenanya 

perusahaan jasa harus mengevaluasi kapasitasnya (substitusi dari persediaan 

jasa) guna menyeimbangkan penawaran dan permintaan.  

 

D. Definisi Sikap 

Schiffman dan Kanuk (1990: 270) mendefinisikan sikap sebagai berikut: 

“.......Attitude is predisposition to respond in a consistenly favorable or 

unfavorable manner with respect to agiven object”. (Sikap adalah kecenderungan 

yang dipelajari untuk merespon kedalam suatu cara yang baik atau buruk secara 

konsisten berkenaan dengan obyek tertentu) 

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



 

Allport (1967) dalam Zulganef (2002) mendefinisikan sikap sebagai 

kesiapan mental yang diorganisir berdasarkan pengalaman, yang merupakan 

respon individual terhadap semua obyek dan situasi yang terkait dengan 

pengalaman tersebut. Eagly (1992) dalam Zulganef (2002) mengungkapkan 

bahwa pada umumnya sikap digambarkan sebagai kecenderungan evaluasi 

terhadap sesuatu, atau dapat diartikan sebagai kecenderungan psikologis yang 

diekspresikan melalui evaluasi entitas tertentu dengan kadar kesukaan atau 

ketidaksukaan. Entitas tersebut sering dinamakan objek sikap yang dalam hal ini 

dapat berupa apa saja yang dapat dibedakan secara jelas oleh seseorang.  

Menurut Fazio (1982) dalam Dharmmesta (2003) sikap merupakan 

pengkategorisasian suatu objek sepanjang dimensi evaluatif; artinya secara 

spesifik sikap itu merupakan asosiasi antara obyek tertentu dan evaluasi tertentu.  

Dari seluruh definisi sikap diatas memperlihatkan adanya pemahaman 

bahwa sikap merupakan sebuah evaluasi. Sikap merupakan suatu respon dari 

suatu rangsangan (stimulus) yang berupa pengalaman seseorang terhadap suatu 

objek atau perilaku, dan sikap dapat dikategorikan dalam suatu kadar kesukaan 

atau ketidaksukaan tertentu. 

Fishbein (1980) dalam Schiffman dan Kanuk, (1990:277-278); 

merumuskan tiga model sikap sebagai berikut: 

1. The Attitude –Toward – Object Model 

Model Attitude – Toward – Object merupakan model yang sesuai digunakan 

dalam mengukur sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek tertentu 

(obyek sikap). Terkait dengan model ini, maka sikap konsumen didefinisikan 

sebagai suatu fungsi evaluasi terhadap sejumlah atribut produk yang dimiliki 
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oleh suatu produk atau merek spesifik. Sikap terhadap obyek tergantung 

kepada kepercayaan/keyakinan (belief) terhadap obyek itu sendiri, - dimana 

obyek tersebut memiliki sejumlah atribut - serta evaluasi terhadap atribut 

obyek tersebut. Model  ini dapat digunakan peneliti maupun manajer untuk 

mengetahui kelemahan dan kelebihan produk mereka dibandingkan dengan 

produk lain yang sejenis, hal ini dilakukan dengan mengidentifikasikan 

evaluasi konsumen terhadap suatu produk berdasarkan atributnya. Konsumen 

secara umum akan mempunyai sikap suka apabila pada obyek yang mereka 

ukur tersebut terdapat suatu level tertentu dari atribut positif yang cukup 

memadai, dan begitu pula sebaliknya, konsumen akan mempunyai sikap tidak 

suka apabila pada obyek tersebut terlalu banyak atribut negatif. 

2. The Attitude –Toward – Behavior Model 

The Attitude –Toward – Behavior Model merupakan suatu penekanan sikap 

seseorang yang lebih mengarah terhadap perilaku/tindakan terhadap obyek 

tertentu daripada sikap seseorang terhadap obyek itu sendiri. Atau dengan kata 

lain bahwa mengetahui sikap konsumen tentang tindakan pembelian suatu 

barang adalah lebih mengungkap tentang tindakan potensial dari pembelian 

tersebut daripada sikap konsumen terhadap barang yang dibeli. Model ini 

memfokuskan pada hubungan antara sikap dan tindakan aktual.  

3. Theory of Reasoned - Action Model 

Teori ini menjelaskan komponen sikap secara terintegrasi dan menyeluruh 

sebagai suatu desain yang dapat secara akurat memprediksi perilaku. Perilaku 

beli konsumen dapat diprediksi dari sikap dan norma subyektifnya melaui niat 

beli. Dua hal penting dari teori ini adalah (Dharmmesta, 2003): 
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a. Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan konsumen melatar belakangi 

perilaku tertentu. 

b. Diasumsikan tidak ada hambatan bagi konsumen untuk berperilaku  

Teori ini menyatakan bahwa niat ditentukan oleh dua kognisi yang 

didasarkan pada keyakinan. Variabel kognisi yang pertama, yaitu bahwa 

sikap terhadap perilaku sasaran, diukur sebagai keyakinan responden bahwa 

suatu tindakan tertentu akan mempunyai suatu hasil atau akibat, ditimbang 

dengan evaluasinya pada akibat tersebut. Dan kemudian hanya keyakinan 

keperilakuan penting yang hanya dimasukkan kedalam penghitungan sikap 

keperilakuan.  

Variabel kognisi yang kedua yang menentukan niat adalah norma subyektif 

responden, yaitu persepsinya tentang evaluasi bahwa referen sosial penting 

(orang lain yang dianggap penting) akan berpendapat tentang pelaksanaan 

tindakan sasaran oleh responden, ditimbang dengan motibasinya untuk 

menuruti mereka. Norma subyektif adalah suatu upaya untuk mencakup 

pengaruh – pengaruh non-kesikapan pada niat dan, implikasinya pada 

perilaku. Dengan menyertakan pertimbangan tekanan sosial yang dirasakan 

untuk memasukkan perhitungan niat keperilakuan, teori tersebut 

mempertimbangkan paling sedikit adanya intervensi situasional yang dapat 

mengurangi konsistensi runtutan sikap-perilaku. 

4. Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior adalah penyempurnaan dari Theory of Reasoned - 

Action Model. Dari Theory of Planned Behavior yang sebelumnya kemudian 

ditambahkan variabel baru sehingga tercipta suatu model yang lebih kuat 
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dalam memprediksi perilaku. Variabel baru yang dimaksud tersebut adalah 

kontrol keperilakuan yang dirasakan (perceived behavioral control), dimana 

variabel ini kemudian diposisikan secara bersama-sama dengan sikap terhadap 

perilaku dan norma subyektif untuk menentukan niat berperilaku 

(Dharmmesta, 2003). 

 

 

 

E. Bukti Jasa (Service Evidence) 

Oleh karena jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan 

sebagaimana halnya barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-

fakta tangibles yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. Dari sudut 

pandang perusahaan jasa, bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang dipandang 

konsumen sebagai indikator seperti apa jasa yang akan diberikan (pre-service 

expectation) dan seperti apa jasa yang akan diterima (post-service expectation).  

Bukti-bukti kualitas jasa berupa fasilitas fisik jasa, penampilan pemberi 

jasa, perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk memberikan jasa, laporan 

keuangan, dan logo perusahaan. Selain itu berbagai faktor seperti musik, warna, 

aroma, temperatur, lokasi gedung, tata letak jasa, dan atmosfir (situasi dan kondisi 

transaksi) dapat pula menciptakan persepsi tertentu terhadap perusahaan jasa, 

misalnya keramahan, ketenangan, kecermatan wibawa, rasionalitas, stabilitas, 

maupun fleksibilitas (Tjiptono, 1996 :89) 
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Pada saat membeli barang, konsumen dapat menggunakan banyak tangible 

cues (isyarat-isyarat yang tampak) untuk menilai kualitas, misalnya warna, model, 

label, kemasan dan lain-lain. Sedangkan dalam pembelian jasa, tangible cues  

yang tersedia relatif terbatas, bahkan sering hanya berupa fasilitas fisik, perlatan, 

dan personel yang dimiliki penyedia jasa. Hal ini merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan kualitas jasa lebih kompleks dan sulit daripada barang. 

Zulganef (2002) mengemukakan bahwa pada perusahaan jasa dikarenakan 

sifatnya yang intangible, maka stimulus yang merupakan dasar adanya respon 

atau perilaku dari seorang konsumen, tidak akan terlihat, tercium atupun teraba, 

oleh karenanya salah satu cara untuk mempengaruhi persepsi konsumen dalam 

perusahaan jasa adalah adalah men-tangible-kan dimensi-dimensi yang terdapat 

pada produk jasa, yang secara sederhana dapat diidentikkan dengan atribut yang 

terdapat pada produk manufaktur, dimensi-dimensi tersebut adalah karyawan 

(people), proses (process), dan bukti fisik (Physical evidence). Sehingga 

pengelolaan variabel-variabel yang mempengaruhi persepsi konsumen dalam 

perusahaan jasa adalah melalui perhatian yang serius terhadap ketiga faktor 

tersebut.  

Zeithaml dan Bitner (1996:113) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap jasa perusahaan adalah “bukti jasa 

(evidence of service)”. Karena jasa tersebut tidak tampak, konsumen akan mencari 

fakta-fakta yang tangible (nyata) dari jasa pada setiap interaksi mereka dengan 

perusahaan. Tiga hal pokok dari bukti jasa sebagai pengalaman konsumen yaitu 

people (orang), procces (proses), dan physical evidence (bukti fisik). Ketiga hal 
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tersebut secara bersama-sama memainkan peran sebagai jasa itu sendiri, dan 

memberikan bukti yang tampak atas apa yang ditawarkan perusahaan. 

Bukti fisik, proses, dan orang selain dilihat sebagai bukti jasa ketiga 

komponen tersebut dapat dipandang sebagai unsur tambahan dalam bauran 

pemasaran jasa. Sucherly (2002) menyatakan bahwa dalam pemasaran barang 

yang mempunyai sifat lebih nyata (tangible) bila dibandingkan dengan jasa, 

dikenal empat alat dalam strategi pemasarannya yaitu: product, price, place dan 

promotion atau sering disebut dengan 4P (The four P`s). Keempat alat tersebut 

sering disebut sebagai The Traditional Marketing Mix.. Untuk pemasaran jasa, 

sesuai dengan karakteristiknya memerlukan tambahan alat yang disebut The 

Expanded Marketing Mix yaitu: physical evidence, people (participants) dan 

process. 

1. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Menurut Adrian Payne (2000: 164) bukti fisik adalah lingkungan atau 

fasilitas fisik perusahaan tempat jasa diciptakan dan dimana penyedia jasa 

serta konsumen berinteraksi, ditambah unsur-unsur berwujud yang ada yang 

dipakai untuk berkomunikasi atau mendukung peran jasa. Dalam bisnis jasa, 

perusahaan harus berusaha mengimbangi dimensi ketidakwujudannya 

(intangible) dengan menyediakan petunjuk-petunjuk fisik untuk menguatkan 

positioning dan citra perusahaan.  

Zeithaml dan Bitner (1996) mengelompokkan elemen bukti fisik seperti 

pada tabel II.1 dibawah ini. 

Tabel II.1 

Elemen–elemen Bukti Fisik 
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Lingkungan Perusahaan (Servicescape ) Elemen tangible lainnya 

Fasilitas Eksterior 

· Desain Eksterior 
· Simbol-simbol 
· Lahan parkir 
· Halaman  
· Lingkungan sekitar perusahaan  
 

Fasilitas Interior 

· Desain interior 
· Peralatan  
· Simbol-simbol 
· Layout 
· Suhu ruangan 
 

· Bussines cards 
· Kertas surat 
· Kertas tagihan 
· Catatan-catatan 
· Pakaian karyawan 
· Seragam 
· Brosur 
 

 
Sumber :Zeithaml dan Bitner, 1996:520 

Sedangkan Adrian Payne (2002: 164-165) mengelompokkan bukti fisik 

kedalam dua tipe yaitu:  

a. Bukti Penting  ( essential evidence ) 

Merupakan  keputusan-keputusan kunci yang dibuat pemberi jasa 

mengenai desain dan layout dari gedung, jenis peralatan, suasana ruangan, 

dan sebagainya.  

b. Peripheral Evidence. 

Merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-

apa. Jadi hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, sekalipun demikian 

peranannya sangat penting dalam proses produksi jasa. Bukti fisik 

peripheral menambah perwujudan nilai jasa yang diberikan kepada 

segmen pelanggan yang dituju. 

2. Karyawan (People / Participants) 
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Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, karyawan yang berfungsi 

sebagai penyaji jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Untuk 

mencapai kualitas yang terbaik maka pegawai harus dilatih agar para 

karyawan tersebut dapat menyadari pentingnya pekerjaan mereka, sehingga 

dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya. Ada empat kriteria berdasarkan tingkat frekuensi kontak 

pelanggan dan pelibatan dalam kegiatan pemasaran (Adrian Payne, 2000:205), 

yaitu: 

a. Contactors, adalah SDM yang secara berkala dan teratur melakukan 

kontak dengan pelanggan dan secara khusus dilibatkan dalam kegiatan 

pemasaran. Mereka menduduki bermacam-macam posisi dalam 

perusahaan jasa, diantaranya peran-peran penjualan dan layanan 

pelanggan.  

b. Modifiers, yaitu SDM yang tidak terlibat secara langsung  dalam aktivitas 

pemasaran pada tingkat yang tinggi, namun mereka sering melakukan 

kontak dengan pelanggan. Mereka memiliki peranan penting secara 

khusus, tetapi tidak secara eksklusif dalam perusahaan jasa. Modifiers 

adalah orang-orang seperti resepsionis, personil departemen kredit dan 

operator telepon. 

c. Influencers, yaitu SDM yang terlibat dalam pemasaran, dan memiliki 

kontak dengan pelanggan yang jarang atau tidak sama sekali. Mereka 

terdiri atas orang-orang yang memiliki peranan dalam pengembangan 

produk, riset pasar dan lain-lain. 
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d. Isolated, yaitu SDM yang melakukan berbagai fungsi pendukung dan tidak 

memiliki kontak pelanggan berkala serta tidak dilibatkan secara langsung 

dalam kegiatan pemasaran. Staf yang masuk dalam kategori ini meliputi 

departemen pembelian, personalia dan pemrosesan data. 

Pengelompokan tersebut digambarkan sebagai berikut:  

Dilibatkan secara 
langsung dalam kegiatan 

pemasaran 

Tidak dilibatkan 
secara langsung 

Kontak pelanggan 
berkala (periodik) 

 
Contactor Modifier 

Kontak pelanggan 
jarang atau tidak 

sama sekali 

 

influencer isolated 

 

Gambar II.2 

Kategori Karyawan Berdasarkan Kontak Pelanggan 

(Sumber: Adrian Payne, 2000: 206) 

3. Proses penyampaian jasa (Process) 

Yaitu  merupakan gabungan aktivitas, umumnya terdiri prosedur, tugas-

tugas, jadwal-jadwal, mekanisme, kegiatan dan rutinitas dimana suatu jasa 

dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Proses penyampaian jasa 

merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

jasa karena para pelanggan akan mempersepsikan sistem penyampaian jasa 

sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Sehingga keputusan perusahaan dalam 

manajemen operasi sangat penting untuk menunjang keberhasilan pemasaran 

jasa. Proses penyampaian jasa dapat dibedakan dalam dua cara (Adrian Payne, 

2000:210; Zeithaml dan Bitner,196:293), yaitu : 
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4. Dalam hal kompleksitasnya (Complexity), hal ini berhubungan dengan 

karakteristik langkah-langkah dan urutan-urutan dalam proses. Atau 

dengan kata lain kompleksitas menunjukkan jumlah langkah yang terlibat 

dalam proses penyampaian jasa. 

5. Dalam hal divergensinya (Divergence), hal ini berhubungan dengan ruang 

gerak atau variabilitas pelaksanaan langkah dan urutannya dalam proses. 

Divergensi menunjukkan pelaksanaan ruang gerak dan variabilitas dari 

langkah tersebut. 

Tinggi rendahnya kompleksitas maupun divergensi suatu jasa tersebut 

dapat diketahui dengan melihat suatu cetak biru dari jasa (service blue prints). 

Cetak biru jasa merupakan suatu gambar atau peta yang secara akurat 

menggambarkan sistem jasa sehingga setiap orang yang berbeda yang terlibat 

dalam penyediaan jasa tersebut dapat memahami dan melaksanakan secara 

obyektif, terlepas dari apapun peranan maupun sudut pandang individualnya 

(Zeithaml dan Bitner, 1996:277). Jadi, didalam cetak biru jasa terdapat segala 

unsur aktivitas, langkah-langkah dan interaksi secara visual yang menyangkut 

“Siapa melakukan apa, Untuk/dengan siapa, berapa sering, dan dalam kondisi 

seperti apa” (Mudie dan Cottam dalam Fandi Tjiptono, 1996:27). 

Jasa dapat diposisioningkan berdasarkan kompleksitas dan divergensinya. 

Sebagai contoh jasa seorang dokter merupakan jasa yang memilki kompleksitas 

dan divergensi yang tinggi (banyaknya langkah-langkah yang terlibat dalam 

proses pengobatan, serta banyaknya pilihan/variabilitas untuk mengobati pasien). 

Jasa hotel sebagai jasa tinggi dalam kompleksitasnya (banyaknya langkah dalam 

proses penyampaian jasa), tetapi rendah dalam divergensinya (karena proses pada 
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masing-masing tahap telah distandarisasi). Jasa Penyanyi dan pelukis, sebagai jasa 

yang rendah dalam kompleksitasnya, tetapi tinggi dalam divergensinya (langkah 

yang mereka lakukan hanya “menyanyi” ataupun hanya “menggambar” saja, 

namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berbagai improvisasi). 

Sedangkan jasa yang rendah dalam hal kompleksitas dan divergensinya dapat 

dicontohkan seperti bioskop, pencucian mobil, dan sebagainya (jasa yang 

langkah-langkah dan variabilitasnya sedikit). 

Proses penyampaian jasa dapat diubah kompleksitas dan divergensinya 

untuk menguatkan positioning atau menciptakan positioning baru. Perubahan 

tersebut dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Divergensi yang dikurangi. Hal ini akan menurunkan biaya, meningkatkan 

produktivitas, membuat distribusi menjadi lebih mudah, serta dapat 

menghasilkan kualitas jasa yang seragam dan ketersediaan jasa yang semakin 

membaik. Akan tetapi hal ini akan berdampak pada persepsi pelanggan 

terhadap pilihan jasa yang terbatas dan menyebabkan penolakan terhadap jasa 

yang baru tersebut. 

b. Divergensi yang ditingkatkan. Hal ini meliputi customization (perluasan 

layanan) dan fleksibilitas jasa yang lebih besar yang mungkin menuntut harga 

yang tinggi. 

c. Kompleksitas yang dikurangi. Hal ini juga sering disebut dengan strategi 

spesialisasi. Langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan jasa dikurangi dari proses 

jasa, sehingga cenderung membuat distribusi dan pengendalian yang lebih 

mudah. 
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d. Kompleksitas yang ditingkatkan. Peningkatan kompleksitas biasanya 

bertujuan untuk melakukan penetrasi pasar, dengan menambahkan layanan 

yang lebih banyak. Supermarket, bank-bank, dan pelayanan umum cenderung 

mengikuti strategi ini. 

 

F. Kepuasan Konsumen 

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan pelanggan. 

Kotler (1997:36) secara umum mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara 

kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. 

Susila (2002) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai suatu respons 

pemenuhan kebutuhan pada tingkat pemenuhan yang dianggap memuaskan atau 

tidak memuaskan. Menurut Mowen dan Minor dalam Prasasti et. al., (2003) 

kepuasan konsumen adalah keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas 

barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Sedangkan 

Garbarino dan Johnson (1999) menggambarkan kepuasan konsumen sebagai suatu 

evaluasi (evaluation model) secara menyeluruh berdasarkan pengalaman 

konsumen selama membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa perusahaan. 

Kepuasan secara menyeluruh tersebut merupakan sesuatu yang kumulatif, 

gabungan dari kepuasan terhadap produk atau jasa tertentu dari perusahaan, dan 

kepuasan terhadap berbagi aspek lain dari perusahaan, seperti fasilitas fisik 

perusahaan. Selain sebagai suatu evaluasi, sikap juga dapat digambarkan sebagai 

selisih antara harapan sebelum mengkonsumsi dengan kondisi aktual produk yang 

dikonsumsi (diskonfirmation model). Dalam penelitian ini penulis mengacu pada 
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definisi yang dikemukakan oleh Garbarino dan Johnson (1999) yaitu kepuasan 

yang digambarkan sebagai suatu model evaluasi. 

Selain itu Miranda (2001), menyatakan bahwa suatu jasa yang 

dipandang berkualitas oleh pelanggan akan memberikan kepuasan bagi 

pelanggan tersebut. Berkualitas atau tidaknya suatu jasa sangat ditentukan 

sejauh mana jasa tersebut memenuhi kriteria pelanggan. Pelanggan tidak 

harus pernah mengalami atau menikmati jasa itu sendiri. Bisa saja 

pelanggan memandang baik kualitas suatu jasa berdasarkan berita dari 

mulut ke mulut atau melalui iklan tanpa harus mengalaminya sendiri. 

Apabila demikian halnya, maka pelanggan menjadi puas dan selanjutnya 

perusahaan penyedia produk atau jasa memiliki peluang untuk 

membangun hubungan yang kuat. 

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya. Kotler (1997:38) 

mengemukakan  empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelanggannya 

untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa 

digunakan meliputi kotak saran, menyediakan kartu komentar, menyediakan 

saluran telepon khusus, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh melalui 

metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan berharga kepada 

perusahaan sehingga memungkinkannya untuk merespon secara cepat dan 

tanggap terhadap masalah yang timbul. Meskipun demikian karena mtode ini 

cenderung bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai 

kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak 

puas lantas akan menyampaikan menyampaikan keluhannya. Bisa saja mereka 
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langsung beralih pemasok dan tidak akan membeli lagi jasa perusahaan. 

Upaya mendapatkan saran terutama saran yang berkualitas baik dari 

pelanggan juga sulit diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi bila 

perusahaan tidak memberikan timbal-balik yang memadai kepada mereka 

yang telah bersusah payah menyumbangkan ide kepada perusahaan. 

2. Survai Kepuasan Pelanggan 

Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda (signal) 

positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan 

metode-metode sebagai berikut (Tjiptono, 1996:151): 

a. Directly reported satisfaction 

Pengukuran secara langsung melalui pertanyaan seperti “Ungkapkan 

seberapa puas Saudara terhadap proses penyampaian jasa Bank BNI 

pada skala berikut: sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat 

tidak puas”. 

b. Derived satisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni besarnya 

harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang 

mereka rasakan. 

c. Problem analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan dua 

hal pokok. Pertama, masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan 
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dengan penawaran dari perusahaan. Kedua, saran-saran untuk melakukan 

perbaikan. 

d. Importance-performance analysis 

Dalam teknik ini, responden diminta untuk meranking berbagai elemen 

(atribut) dari penawaran berdasarkan derajad pentingnya elemen tersebut. 

Selain itu responden juga diminta meranking seberapa baik kinerja 

perusahaan dalam masing-masing elemen/atribut tersebut. 

3. Belanja Siluman (ghost shopping) 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan / pembeli 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian orang tersebut diminta 

untuk menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian 

produk-produk tersebut. 

4. Analisis Kehilangan Pelanggan 

Metode ini dilakukan dengan menghubungi para pelanggan perusahaan 

yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok, sehingga 

diharapkan akan diperoleh informasi tentang penyebab terjadinya hal tersebut. 

Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil 

kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan. 

 

G. Hubungan Antara Sikap dengan Kepuasan 
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Garbarino dan Johnson (1999) menyatakan bahwa kepuasan secara 

menyeluruh terhadap perusahaan adalah suatu akumulasi dari sikap konsumen 

terhadap beberapa komponen yang ada di perusahaan tersebut.  

Kepuasan terhadap suatu perusahaan adalah suatu kumulatif dari sikap 

menyukai (attitude –like construct) yang dibentuk/muncul dari kepuasan terhadap 

komponen-komponen tertentu dari perusahaan. Dalam hal ini perasaan puas 

dianggap sebagai suatu konstruk sikap yang merefleksikan evaluasi dan persepsi 

positif. Atau dengan kata lain kepuasan dimaksudkan sebagai suatu sikap “puas”. 

 

H. Definisi Bank 

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang 

dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (financial intermediary) 

antara debitur dan kreditur dana (Santoso, 1997:1). Fungsi bank mencakup tiga 

hal pokok, yaitu: 

a. sebagai pengumpul dana, 

b. sebagai penjamin kredit antara debitur dan kreditur, 

c. sebagai penanggung resiko interest rate transformasi dana dari tingkat suku 

bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi. 

Pengertian diatas merupakan pengertian umum yang menggambarkan 

fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana. Sedangkan 

menurut UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1 

disebutkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran 
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uang. Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pokok bank 

adalah : 

1. Menghimpun dana dari pihak ketiga; yang dalam hal ini adalah masyarakat. 

2. Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit. 

3. Memberi jasa dalam lalu-lintas pembayaran peredaran uang 

Di indonesia, beberapa bank bergerak di bidang Whole-Sale Banking atau 

Investment Banking tetapi ada juga ada yang di Retail Banking. Bank-bank yang 

bergerak di bidang Investment Banking biasanya menghimpun dana dan 

menyampaikan dananya dari dan ke perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan 

bank yang bergerak di Retail Banking adalah sebaliknya mereka lebih banyak 

berkonsentrasi pada nasabah-nasabah perorangan atau individual. 

Karena sedemikian luasnya ruang lingkup perbankan, maka bank dapat 

dibedakan kedalam beberapa kelompok. Menurut fungsinya, bank dibedakan 

sebagai berikut: 

1. Bank Sentral 

Yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya 

membantu pemerintah dalam : 

a. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 

b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas 

kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 

c. Mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal (uang resmi 

pemerintah, yang berupa uang kertas dan logam) 

2. Bank Umum 
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Yatu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan masyarakat, 

terutama giro, tabungan, dan deposito, serta pemberian kredit jangka pendek 

dalam penyaluran dananya. Contoh : BNI, BRI, BBD, BCA, BII dan 

sebagainya. 

3. Bank Pembangunan 

Yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama berasal dari 

penerimaan simpanan dalam bentuk deposito serta Comercial Paper jangka 

menengah dan panjang. Usaha utamanya adalah memberikan kredit kredit 

jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Contoh Bank 

Pembangunan Indonesia (Bapindo) 

4. Bank Desa 

Yaitu adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah 

melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka 

progaram pemerintah memajukan sektor pedesaan serta peningkatan produksi 

pertanian, khususnya pangan. 

5. Bank Perkreditan Rakyat 

Yaitu bank di kantor kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana 

masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian/pedesaan. 

Sedangkan menurut pemiliknya bank dibedakan sebagai berikut: 

1. Bank Pemerintah 

Adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Contoh: 

BNI, BRI, BTN, Bapindo, BDN 

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



 

2. Bank Pembangunan Daerah 

Adalah bank yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I dan 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah tingkat II di wilayah yang 

bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan milik pemerintah 

daerah yang dipisahkan. Contoh: BPD Jateng, Bank DKI. 

3. Bank Swasta Nasional 

Adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan 

terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki WNI dan atau badan-badan hukum 

di Indonesia, serta pengelolaan manajemennya ditangani oleh para WNI itu 

sendiri. Contoh: BCA, LIPPO, Bank Niaga. 

 

 

4. Bank Swasta Asing 

Yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar 

negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional di 

Indonesia. 

5. Bank Koperasi 

Yaitu bank yang pengoperasiannya berlandaskan hukum koperasi dan 

anggotanya terdiri dari badan-badan hukum koperasi. Contoh: Bukopin (Bank 

Umum Koperasi Simpan Pinjam) 

 

I. Penelitian Terdahulu 
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Dalam penelitian sebelumnya telah ada yang menguji tentang hubungan 

antara variabel sikap terhadap fasilitas fisik, proses penyampaian jasa, dan penyaji 

jasa (karyawan) dengan kepuasan konsumen. Penelitian tersebut adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Garbarino dan Johnson (1999), serta oleh Zulganef (2002). 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Garbarino dan Johnson (1999) dengan judul 

“The Different Roles of Trust, Satisfaction and Commitment” 

Penelitian tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

peran dari kepuasan, kepercayaan dan komitmen pelanggan dalam suatu 

keterhubungan pelanggan. Responden yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah para konsumen sebuah teater, dimana konsumen 

dikelompokkan menjadi dua yaitu konsumen yang mempunyai keterhubungan 

yang kuat yaitu penonton yang sekaligus menjadi anggota teater tersebut dan 

konsumen yang mempunyai hubungan yang tidak kuat yaitu penonton yang 

tidak menjadi anggota.  

Dari penelitian tersebut diajukan dua model hubungan antara kepuasan, 

kepercayaan dan komitmen berdasarkan kuat lemahnya keterhubungan antara 

konsumen dengan teater. Model yang pertama adalah bahwa pada konsumen 

yang mempunyai keterhubungan yang kuat, sikap konsumen terhadap 

beberapa komponen teater (sikap terhadap aktor, sikap terhadap permainan, 

dan sikap terhadap fasilitas fisik teater) akan memiliki hubungan yang positif 

dengan kepuasan, kepercayaan, dan komitmen, namun kemudian hanya 

kepercayaan dan komitmen saja yang memiliki hubungan positif dengan niat 

konsumen dimasa depan.  
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Sedangkan pada konsumen yang mempunyai keterhubungan yang lemah, 

maka sikap konsumen terhadap beberapa komponen teater (sikap terhadap 

aktor, sikap terhadap permainan, dan sikap terhadap fasilitas fisik teater) akan 

memiliki hubungan yang positif dengan kepuasan, dan kemudian kepuasan 

tersebut akan mempunyai hubungan yang positf dengan kepercayaan, 

komitmen, dan niat konsumen dimasa depan. 

Akan tetapi dari perbedaan temuan terhadap kedua konsumen dengan tingkat 

keterhubungan yang berbeda tersebut ditemukan adanya persamaan yaitu 

bahwa kepuasan konsumen dibentuk dari sikap konsumen terhadap 

komponen-komponen teater yaitu sikap konsumen terhadap fasilitas fisik 

teater, sikap konsumen terhadap permainan/pertunjukan dan sikap konsumen 

terhadap aktor. Dan adanya persamaan hubungan inilah yang kemudian 

dijadikan acuan oleh penulis didalam melakukan penelitian ulang, dengan 

tanpa membedakan kuat lemahnya kualitas keterhubungan yang terjadi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulganef (2002) dengan judul “Hubungan 

Antara Sikap Terhadap Bukti Fisik, Proses, Dan Karyawan Dengan Kualitas 

Keterhubungan, Serta Perannya Dalam Menimbulkan Niat Ulang Membeli 

Dan Loyalitas” 

Penelitian ini pada dasarnya mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Garbarino dan Johnson (1999) diatas, dan juga ditemukan adanya peran yang 

berbeda dari kepuasan, kepercayaan dan komitmen, tetapi temuan terhadap 

perbedaan peran tersebut berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Garbarino 

dan  Johnson. 
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Penelitian yang dilakukan Zulganef (2002) bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antara sikap terhadap bukti fisik, sikap terhadap proses 

penyampaian jasa dan sikap terhadap karyawan dengan kualitas 

keterhubungan (kepuasan, kepercayaan dan komitmen) dan bagaimana 

kualitas keterhubungan tersebut berperan dalam menciptakan niat ulang 

membeli dan loyalitas, dimana responden yang digunakan adalah para 

mahasiswa yang memiliki keterhubungan dengan perusahaan atau organisasi 

yang ditunjukkan dengan keanggotaannya terhadap perusahaan atau organisasi 

tersebut.  

Pada penelitian yang dilakukan Zulganef ini hanya ditemukan adanya 

hubungan yang positif antara variabel sikap terhadap karyawan dengan 

variabel kepuasan, kepercayaan dan komitmen. Hal ini dikarenakan dalam 

penelitian tersebut penarikan sampel dilakukan di kelas, sehingga responden 

(mahasiswa) tidak merasakan langsung variabel-variabel yang diukur. Dalam 

pengukurannya mereka diminta untuk membayangkan pengalaman mereka 

ketika mengkonsumsi jasa perusahaan sehingga menjadikan responden lupa 

mengenai pengalaman mereka pada saat mengkonsumsi jasa perusahaan 

tersebut. 

Dengan mengacu pada dua penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ulang, akan tetapi dalam penelitian ini hanya membatasi 

hubungan antara variabel sikap terhadap bukti fisik, proses penyampaian jasa dan 

karyawan dengan variabel kepuasan konsumen dengan pertimbangan adanya 

persamaan dan perbedaan diantara kedua penelitian tersebut, serta adanya 
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keterbatasan pengetahuan penulis terhadap alat uji yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya.  

Perbedaan lainnya dari penelitian yang sekarang dengan penelitian yang 

sebelumnya antara lain dalam alat uji statistik yang digunakan, pada penelitian 

sebelumnya digunakan alat analisis SEM (Structural Equation Model), sedangkan 

pada penelitian ini digunakan alat analisis Chi Square. Selain itu pada penelitian 

ini juga digunakan responden yang berbeda yaitu para nasabah Taplus Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta  

 

 

 

 

 

 

 

 

J. KERANGKA PEMIKIRAN 

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini maka 

dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sikap nasabah terhadap proses penyampaian 
jasa  

Sikap nasabah terhadap karyawan 

Kepuasan 
Nasabah 

 

Sikap nasabah terhadap bukti fisik 
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Gambar II. 4 

Kerangka Pemikiran 
 

Dikarenakan produk Bank BNI merupakan suatu produk jasa, dimana 

produk tersebut memiliki karakteristik yang intangible (tidak tampak), maka 

nasabah akan mempersepsikannya berdasarkan evaluasi mereka terhadap unsur-

unsur yang tampak, yang dapat mereka rasakan secara langsung berdasarkan 

pengalaman mereka didalam berinteraksi dengan bank tersebut. Unsur tersebut 

yaitu bukti fisik (fasilitas fisik), proses penyampaian jasa, dan karyawan Bank 

BNI.  

Evaluasi nasabah terhadap Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta 

setelah atau selama nasabah tersebut melakukan transaksi ditunjukkan dengan 

sikap mereka terhadap bukti fisik, proses penyampaian jasa, dan karyawan dari 

bank tersebut. Nasabah yang mempunyai sikap positif terhadap ketiga unsur 

tersebut pada akhirnya diharapkan juga merasa puas, dan begitu pula sebaliknya 

nasabah yang mempunyai sikap negatif terhadap ketiga unsur tersebut maka 

mereka juga tidak akan merasa puas. Sehingga antara sikap nasabah terhadap  

ketiga hal tersebut dengan kepuasan yang mereka rasakan memiliki keterkaitan. 

 

K. HIPOTESIS 

Dalam penelitian diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat  hubungan antara sikap nasabah terhadap bukti fisik dengan 

kepuasan nasabah pada Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 

2. Terdapat hubungan antara sikap nasabah terhadap karyawan (penyaji jasa) 

dengan kepuasan nasabah pada Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 
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3. Terdapat hubungan antara sikap nasabah terhadap proses penyampaian jasa 

dengan kepuasan nasabah pada Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 

4. Sikap nasabah terhadap bukti fisik adalah variabel yang mempunyai 

hubungan paling erat dengan kepuasan nasabah pada Bank BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan judul dan isinya, maka penelitian ini termasuk kedalam jenis 

penelitian survey. Singarimbun (1995: 3) mengemukakan bahwa penelitian 

metode survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuisoner sebagai alat pengumpul data yang pokok. 

Pada penelitian ini survey dilakukan terhadap nasabah Taplus BNI yang 

sedang berada di Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta, di Jl. Ir. Sutami No. 

76 Surakarta. 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi atau universe adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-

satuan/individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga. (Djarwanto, 

1998:107). Target populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Taplus BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta yang berada di lingkungan Bank BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta 
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto, 

1998:108). Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan didalam menentukan 

besarnya sampel yaitu (Teken dalam Djarwanto, 1998:109): 

1. Derajad  keseragaman dari populasi. Makin seragam populasi itu, maka akan 

makin kecil sampel yang perlu diambil. Sebaliknya makin tidak seragam 

populasi itu, maka makin besar sampel yang harus diambil. 

2. Presisi yang dikehendaki dari penelitian. Makin tinggi presisi yang 

dikehendaki, sampel yang diambil harus makin besar. Sebaliknya pada 

penelitian yang dapat mentoleransikan tingkat presisi yang lebih rendah maka 

sampel juga dapat diperkecil. 

3. Biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Makin besar biaya, tenaga, dan waktu 

yang tersedia, akan makin besar juga sampel yang dapat diambil. Sebaliknya 

kalau ketiga unsur tersebut sangat terbatas jumlahnya maka sampel yang dapat 

diambil juga akan sangat terbatas dengan akibat tingkat presisi yang diperoleh 

juga akan rendah. 

Penentuan besarnya sampel pada penelitian ini menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Djarwanto (1995: 159) sebagai berikut: 

2

2

4
1

÷
ø

ö
ç
è

æ
= a

E

Z
n /  

dimana: 

n  =  besarnya sampel 

2/Za   = nilai standar luas kurva normal atau standar dengan confidence 

interval sebesar a  
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E          = besarnya tingkat kesalahan (error) maksimal 

Dengan confidence interval sebesar 95% (a=0,05), serta besarnya 

kesalahan yang dikehendaki tidak melebihi 10% maka besarnya sampel adalah: 

2

10
961

4
1

÷
ø

ö
ç
è

æ=
,

,
n = 96,04 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya sampel yang dibutuhkan 

adalah sebanyak 96,04 dan untuk mempermudah penelitian ini maka penulis 

membulatkannya menjadi sebesar 100 responden. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode 

non-probability sampling dengan tipe convenience sampling. Yang dimaksud 

dengan Non-probability sampling adalah suatu penarikan sampel dimana seluruh 

elemen didalam populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk 

diambil dan untuk dijadikan subjek sampel. Sedangkan cinvenience sampling 

adalah penarikan sampel di mana anggota populasi dapat dengan mudah dipilih 

sebagai sampel (Uma Sekaran, 2000;277).  

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

a. Variabel Sikap Nasabah Terhadap Bukti Fisik  

Sikap nasabah terhadap bukti fisik adalah evaluasi nasabah terhadap 

lingkungan atau fasilitas fisik Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta 

dimana karyawan dan nasabah melakukan interaksi, serta evaluasi 

terhadap unsur-unsur berwujud yang lain yang dapat diamati oleh nasabah. 

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



 

Atribut yang digunakan dalam variabel ini meliputi sikap nasabah 

terhadap: 

1). Fasilitas fisik secara umum 

2). Kondisi fasilitas fisik dibandingkan dengan bank lain 

3). Lingkungan fisik kantor 

4). Ruangan-ruangan dan gedung kantor, dan 

5). Kebersihan gedung. 

b. Variabel Sikap Nasabah Terhadap Proses Penyajian Jasa 

Sikap nasabah terhadap proses pelayanan adalah evaluasi nasabah 

Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta terhadap seluruh aktivitas dan 

kegiatan penyajian jasa yang disampaikan oleh karyawan Bank BNI. 

Atribut  yang digunakan dalam variabel ini meliputi sikap nasabah 

terhadap: 

1). Proses pelayanan Bank BNI secara umum  

2). Kesibukan karyawan dalam melayani nasabah 

3). Kecepatan karyawan dalam menyelesaikan permasalahan dari nasabah 

4). Kesigapan karyawan dalam melayani nasabah 

5). Kecepatan pelayanan karyawan, dan 

6). Kesiapan karyawan dalam membantu nasabah menggunakan fasilitas 

Bank BNI. 

c. Variabel Sikap Nasabah Terhadap Karyawan  

Sikap nasabah terhadap karyawan yaitu evaluasi nasabah terhadap 

karyawan (penyaji jasa) yang bekerja di Bank BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta dan secara langsung terlibat dengan nasabah selama 
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berlangsungnya penyampaian jasa. Atribut  yang digunakan dalam 

variabel ini meliputi sikap nasabah terhadap: 

1). Kinerja karyawan secara keseluruhan 

2). Ketrampilan karyawan 

3). Kualitas karyawan dibandingkan dengan bank lain 

4). Familiaritas karyawan 

5). Feksibilitas karyawan 

6). Sifat kekeluargaan karyawan, dan 

7). Merasa mengenal karyawan dengan baik 

2. Variabel D ependen 

a. Variabel Kepuasan Nasabah  

Kepuasan nasabah yaitu evaluasi secara menyeluruh berdasarkan 

pengalaman konsumen selama melakukan interaksi dengan Bank BNI dan 

kepuasan terhadap berbagi aspek lain dari Bank tersebut. Atribut  yang 

digunakan dalam variabel ini meliputi: 

1). Kepuasan nasabah secara menyeluruh terhadap Bank BNI, dan 

2). Kepuasan nasabah bila dibandingkan dengan bank lain yang sejenis. 

 

D. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala  

Likert yang terdiri dari lima tingkat dimana masing-masing penilaian diberi 

bobot sebagai berikut : 

a. Jawaban “sangat tidak setuju” diberi skor 1 

b. Jawaban “tidak setuju” diberi skor 2 
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c. Jawaban “netral” diberi skor 3 

d. Jawaban “setuju” diberi skor 4 

e. Jawaban “sangat setuju” diberi skor 5 

 

 

E. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya maka data dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi dua golongan, yaitu: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau sumber 

pertama. Data tersebut antara lain data yang diperoleh dari jawaban kuisioner 

yang diberikan kepada responden. 

2. Data Skunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, data ini 

dugunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh melalui 

studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca buku-buku 

literatur dan jurnal penelitian yang terkait dengan tema penelitia ini serta dari 

dokumen tentang profil dan latar belakang Bank BNI. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuisioner 

Alat pengumpul data yang pokok dalam penelitian ini berupa kuisioner 

dengan tipe pertanyaan tertutup, dimana didalam kuisioner tersebut jawaban 
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sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan untuk 

memberikan jawaban yang lain.  

Kuisioner tersebut terdiri dari 20 item pertanyaan, dengan skala yang 

digunakan adalah skala likert yang terdiri dari lima alternatif jawaban dengan 

skor mulai dari lima (5) sampai dengan satu (1). Seluruh item pertanyaan 

mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulganef (2002).. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya 

jawab antara pewawancara dengan responden. Wawancara dilakukan terhadap 

nasabah dan karyawan Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 

3. Observasi (Pengamatan) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung 

perilaku obyek yang diteliti. Observasi dilakukan terhadap aktivitas nasabah 

dan kegiatan operasional karyawan Bank BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta. 

 

G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis ini merupakan deskripsi tentang kondisi responden berdasarkan 

jawaban yang diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner, 

masing-masing karakteristik dibagi kedalam beberapa kategori berdasarkan 

jawaban responden dan kemudian disusun dalam bentuk tabel frekuensi dan 

persentase, sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

2. Analisis Kuantitatif 
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Analisis kuantitatif yaitu analisis yang digunakan untuk mengolah data 

yang diperoleh dari daftar pertanyaan (kuisioner) yang sudah diolah dalam 

bentuk angka dan dianalisis melalui perhitungan statistik, dimana dalam 

penelitian ini operasionalisasinya dibantu dengan menggunakan program 

SPSS versi 11.0  

Untuk mengetahui hubungan antara variabel yang sedang diteliti yang 

meliputi variabel sikap nasabah terhadap bukti fisik, variabel sikap nasabah 

terhadap proses pelayanan dan variabel sikap nasabah terhadap karyawan 

dengan kepuasan nasabah Bank BNI digunakan model analisis Chi-Square. 

Sedangkan untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel digunakan 

analisis koefisien kontingensi. 

 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas terhadap daftar pertanyaan dalam kuesioner dilakukan 

untuk mengukur sebarapa cermat suatu instrumen berfungsi sebagai alat ukur. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang diinginkan 

dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Pengujian 

valid tidaknya daftar pertanyaan yang diajukan adalah dengan menggunakan 

metode korelasi Product Moment dari dengan rumus sebagai berikut : 

r xy = 
( ) ( )
( )( ) ( )( )2222 åååå

å åå
--

-

YYNXXN

YXXYN
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Keterangan : 

rxy  = Koefisien Korelasi Product Moment. 

x  = Skor tiap item pertanyaan. 

y  = Skor total tiap subyek. 

n  = Jumlah sampel. (Singarimbun, 1995 :137) 

Taraf signifikansi ditentukan sebesar 5%, jika diperoleh hasil korelasi 

yang lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5% berarti butir pertanyaan 

tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan dan sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama. Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang menunjukkan seberapa 

jauh alat ukur dapat diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rumus Alpha Cronbach Rumus formula Alpha Cronbach 

adalah sebagai berikut : 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

s

s
-÷

ø
ö

ç
è
æ

-
= å

2

2

1
1 t

b

k
k

rtt  

Keterangan : 

ttr     =  reliabilitas instrumen. 

2ts   =  variabel total.  

ås 2b  = jumlah varians butir. 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau jumlah soal. 

(Arikunto, Suharsimi, 1996:191) 
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Suatu kuisioner dikatakan  reliabel dan dapat diterima apabila nilai 

koefisien Alpha Cronbach lebih dari 0,6. Apabila nilai koefisien Alpha kurang 

dari 0,6 maka dikatakan mempunyai reliabilitas yang rendah, nilai koefisien 

Alpha antara 0,6 sampai dengan 0,7 merupakan nilai yang sudah dapat 

diterima, dan nilai Alpha lebih dari 0,8 termasuk tinggi (Sekaran, 2000: 312). 

I. Uji Chi Square 

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara sikap terhadap bukti fisik, proses pelayanan, dan karyawan dengan 

kepuasan nasabah Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta dalah dengan 

menggunakan uji Chi Square. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) 

H0 : P 11 = P 12 =  .................= P 1k 

  P 21 = P 22 =  .................= P 2k 

 P r1 = P r2 =  .................= P rk 

H1 : tidak semua proporsi sama 

2. Menentukan level of significant (a ) dan derajat kebebasan (degree of 

freedom)  

(a ) = 0,05 

df  = (r-1)(k-1), 

dimana: r = baris; dan  

       k = kolom 
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3. Kriteria pengujian 

 

 

Daerah terima         Daerah tolak 

 
     X2 {a ; (r-1) (k-1) } 

Gambar III.1 

Kurva Kriteria Pengujian 

 

a. H0 diterima apabila X2
 £  X

2 {a ; (r-1) (k-1)} 

Artinya tidak ada hubungan antara antara sikap terhadap bukti fisik, proses 

pelayanan, dan karyawan dengan kepuasan nasabah Bank BNI  Cabang 

Sebelas Maret Surakarta. 

b. H0 ditolak apabila X2 > X2 {a ; (r-1) (k-1)} 

Artinya terdapat hubungan antara antara sikap terhadap bukti fisik, proses 

pelayanan, dan karyawan dengan kepuasan nasabah Bank BNI  Cabang 

Sebelas Maret Surakarta. 

4. Perhitungan 

( )
åå
==

-
=

k
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ijij
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2

1
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dimana: 

( )( )
n

nn
e ji

ij =
 

keterangan:  

x2 : harga chi square yang diperoleh dari perhitungan x2; (r-1) (k-1) 

nij : frekuensi pengamatan dari baris i kolom j 

eij : frekuensi diharapkan dari baris i kolom j 

ni : jumlah baris ke-i 

nj : jumlah kolom ke-j 

n : jumlah pengamatan 

5. Kesimpulan 

Dengan membandingkan hasil perhitungan pada langkah 4 dengan 

langkah 3, maka dapat diperoleh kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. 

H0 diterima (variabel yang satu tidak ada hubungan dengan variabel 

yang lain) artinya tidak ada hubungan antara sikap terhadap bukti fisik, proses 

pelayanan, dan karyawan dengan kepuasan nasabah Bank BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta. 

H0 ditolak (variabel yang satu berhubungan dengan variabel yang lain) 

artinya bahwa terdapat hubungan antara sikap terhadap bukti fisik, proses 

pelayanan, dan karyawan dengan kepuasan nasabah Bank BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

J. Analisis Koefisien Kontingensi 

Apabila terdapat hubungan antara sikap terhadap bukti fisik, sikap 

terhadap proses, dan sikap terhadap karyawan dengan kepuasan nasabah Bank 
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BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta, maka perlu diketahui seberapa kuat 

hubungan tersebut. Untuk menentukan derajad hubungan antara dua faktor 

digunakan analisis koefisien kontingensi dengan rumus: 

 

nx

x
Chitung +

=
2

2

 

dimana: 

C  =  koefisien kontingensi 

x2  = nilai hitung chi square 

n  = banyaknya responden 

(Sugiyono, 2000:224) 

Agar nilai C yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajad 

hubungan antara faktor x2 maka niali tersebut dibandingkan dengan koefisien 

maksimum (Cmaks). Kuat lemahnya hubungan dua faktor dapat dilihat dari selisih 

antara Chitung dengan Cmaks. Semakin kecil selisish antara Chitung dengan Cmaks, 

maka semakin kuat hubungan yang terjadi, dan semakin besar selisih antara Chitung  

dengan Cmaks, maka semakin lemah hubungan yang terjadi. 

Rumus untuk menghitung Cmaks adalah: 

( )
m

m
Cmaks

1-
=

  

dimana: 

m: harga maksimum antara baris dan kolom. 

BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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Gambaran Umum Bank BNI  

Sejarah Singkat Bank BNI  

Bank BNI berdiri pada tanggal 5 Juli 1946 yang ditandai dengan 

dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 

1946 tentang pembentukan Bank Negara Indonesia, Undang-Undang tersebut 

kemudian juga disebut dengan Undang-Undang Bank Negara Indonesia. 

Peresmian Bank Negara Indonesia dilaksanakan di Yogyakarta pada hari ulang 

tahun pertama Proklamasi Kemerdekaan RI yang berlangsung di bekas gedung 

De Javanesche Bank. Jumlah modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 

10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pemerintah kemudian mengangkat R.M. 

Margono Djojohadikoesoemo sebagai Presiden Direktur Bank Negara 

Indonesia. 

Dengan adanya Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 

yang kemudian disusul dengan terjadinya Agresi Militer Belanda II pada 

tanggal 19 Desember 1948 mengakibatkan didudukinya Pusat Pemerintahan 

RI di Yogyakarta. Keadaan ini menyebabkan kegiatan Bank Negara Indonesia 

terganggu dan akhirnya semua cabangnya terpaksa ditutup.  

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda berhasil 

menyelesaikan masalah politik antara Indonesia dengan Belanda, termasuk 

masalah Bank Sentral RIS. Pada konferensi tersebut antara lain memutuskan 

bahwa yang diberi tugas sebagai Bank Sentral adalah De Javanesche Bank 

yang sekarang berubah menjadi Bank Indonesia dan Bank Negara Indonesia 

ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, sebagaimana tercantum dalam 19 

pasal piagam KMB. 

Penegasan status BNI sebagai bank umum secara yuridis baru 

ditetapkan pada tanggal 14 Februari 1955, dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Darurat No. 2 tahun 1955 tentang BNI, yang kemudian pada tahun 

1961 Undang-Undang Darurat tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang. 
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Pada pasal 6 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa tugas dan lapangan 

usaha BNI adalah memajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan 

perekonomian nasional dalam lapangan perdagangan pada umumnya dan 

lapangan impor dan ekspor pada khususnya. Usaha yang dilakukan BNI sesuai 

dengan statusnya sebagai bank umum milik pemerintah antara lain 

menyelenggarakan perkreditan jangka panjang, memberikan kredit bagi 

golongan pedagang pada umumnya dan khususnya bagi golongan importir dan 

eksportir, menerima uang sebagai simpanan giro dan deposito, 

memperdagangkan surat-surat berharga, serta dengan ijin pemerintah BNI 

boleh turut serta dalam modal perusahaan lain. 

Pada tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang perbankan 

No. 7 Tahun 1992, pemerintah memberi izin kepada BNI untuk go public yang 

kemudian badan hukumnya berubah menjadi persero (PT. Bank Negara 

Indonesia). Konsekuensi dilakukannya go public tersebut menuntut BNI 

melakukan pembenahan secara terus menerus dalam segala aspek manajemen 

Bank BNI. Pembenahann tersebut melipti redefinisi bisnis, pengakomodasian 

sumber daya manusia yang handal dan profesional, pengubahan struktur 

organisasi serta gaya manajemen yang menunjang, pengadaan teknologi 

perbankan yang canggih, pengembangan corporate culture, dan pengadaan 

Employee Stock Ownership Plan (ESOP). 

Definisi BNI yang diperjelas meliputi aktivitas Corporate Banking, 

Retail Banking, International Banking dan Investment Services. Selain itu 

tersedianya sumberdaya manusia yang handal dan profesional diupayakan agar 

terakomodasi di setiap unit organisasi.  

Dalam bidang teknologi perbankan, BNI menggunakan teknologi 

mutakhir. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, terutama pelayanan transaksi-

transaksi perbankan jarak jauh, BNI telah memperluas otomatisasi cabang 

dengan memanfaatkan teknologi personal computer dan mengoptimalkan 

sitem yang lebih baru, yaitu BOSS (Branch Operation Support Sistem) On 

Line and Sistematic, yang diresmikan penggunaannya pada tahun 1995. Untuk 

mendukung komunikasi antar cabang, baik dalam maupun luar negeri telah 

dipergunakan suatu jaringan yang disebut VSAT (Very Small Aperture 
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Terminal) yang memungkinkan kegiatan transaksi menjadi lebih cepat didalam 

dan diluar negeri. Disamping melakukan peningkatan dan pendayagunaan 

teknologi tersebut, BNI juga melakukan inovasi produk dan daur ulang produk 

yang dimiliki, baik untuk kredit maupun untuk jasa-jasa perbankan. Salah satu 

produk baru yang diperkenalkan pada tahun 1992 yaitu Card Plus BNI yang 

merupakan gabungan antara Tabungan Plus, Giro, dan Fasilitas ATM. 

Penggunaan teknologi internet juga menjadi bagian kegiatan BNI, meskipun 

tidak digunakan untuk transaksi, karena keamanannya yang belum terjamin. 

 

a. Visi dan Misi Bank BNI 

Visi Bank BNI  

Visi Bank BNI yaitu menjadi bank yang kokoh dan terkemuka di 

Indonesia dengan menawarkan produk dan jasa perbankan yang lengkap, 

terpadu, dan berkualitas, baik untuk nasabah individu, perusahaan maupun 

lembaga dalam dan luar negeri. Secara konsisten berorientasi pada 

kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan 

profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam 

pembangunan nasional dan meningkatkan nilai saham secara 

berkesinambungan.  

Misi Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta  

Misi Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta yang merupakan kantor 

cabang kelas III adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba Bank BNI 

secara keseluruhan. 

2) Mampu memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabahnya. 

3) Mampu meningkatkan kualitas usaha/bisnisnya di segmen pasar 

pengusaha kecil dan menengah di daerah kerja/operasinya. 
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b. Struktur Organisasi 

Bank BNI mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan tata 

kelola penyelenggaraan perusahaan yang baik (good corporate governance), 

tidak hanya oleh manajemen tingkat atas tetapi juga oleh seluruh jenjang dan 

elemen organisasi. Sebagai wujud komitmen tersebut, maka pada tanggal 3 

Januari 2001 seluruh Komisaris dan Direksi Bank BNI menandatangani Surat 

Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi No. KEP/001/DIR perihal 

pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance sebagai tercantum dalam 

Corporate Governance Handbook PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Struktur organisasi yang terdapat di Bank BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta sebagai kantor cabang kelas III ditunjukkan pada gambar III.1. 

Pemimpin cabang mempunyai tugas untuk memimpin segala kegiatan yang 

dilakukan oleh bank dan bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut. 

Pemimpin cabang membawahi Unit Kontrol Intern, Unit Pemasaran Bisnis, 

Bidang Operasional, dan Cabang Pembantu (Capem). Unit Kontrol Intern 

mempunyai tugas memberikan pengawasan terhadap jalannya kegiatan di 

Bank BNI. Unit Pemasaran Bisnis mempunyai tugas mengelola pemasaran 

dan membawahi pengelola pemasaran dan asisten pemasaran. Pemimpin 

Bidang Operasional mempunyai tugas mengorganisasikan kegiatan operasonal 

dan administrasi, dan membawahi Unit Kantor Kas, Unit Administrasi Dalam 

Negeri dan Luar Negeri, Unit Pelayanan Nasabah, Unit Pengendalian Resiko 

Kredit, dan Unit Administrasi Keuangan dan Umum. Unit Kantor Kas 

mempunyai tugas menangani pelayanan uang tunai dan dibantu oleh Asisten 
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Pelayanan Uang Tunai. Unit Administrasi Dalam Negeri dan Luar Negeri 

mempunyai tugas dalam melaksanakan transaksi dalam maupun luar negeri 

serta melaksanakan kliring. Unit Pelayanan Nasabah menangani masalah 

pelayanan uang tunai, pelayanan pemegang rekening, dan pelayanan jasa dan 

informasi. Unit Pengendalian Resiko Kredit mempunyai tugas untuk 

melaksanakan administrasi kredit serta memberikan pelayanan 

Takesra/Kukesra. Unit Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas 

sebagai pengelola akuntansi, seperti pembukuan nasabah dan laporan 

keuangan serta bertugas sebagai asisten umum, disamping itu Unit Keuangan 

dan Umum juga membawahi petugas non-administrasi seperti satuan 

pengaman dan sopir. 
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Gambar IV.1 

Struktur Organisasi Kantor Cabang Kelas III 
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c. Budaya Kerja Bank BNI  

Pada tahun 1994 seluruh Direksi BNI melakukan pengumpulan 

pendapat, saran, dan penilaian tentang budaya kerja perusahaan yang ada, dan 

kemudian ditetapkan sebagai Lima Pilar Budaya Kerja Bank Negara Indonesia 

sebagai berikut: 

Bank BNI adalah bank umum milik negara berstatus perusahaan perseroan 

(persero). 

Bank BNI berorientasi kepada pasar dan pembangunan nasional. 

Bank BNI secara terus menerus membina hubungan yang saling 

menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha lainnya. 

Bank BNI mengakui peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai. 

Bank BNI mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai 

melaksanakan tugas secara profesional. 

Selain itu budaya kerja Bank BNI juga bersumber dan berlandaskan 

pada Swadharma Bhakti Negara; dengan moto “Terpercaya, Kokoh, dan 

Bersahabat”, yang diajukan oleh Drs. Pintor Siregar, melandasi citra Bank 

BNI keluar, kepada masyarakat luas.  

 

d. Produk Tabungan Bank BNI 

Taplus  

Simpanan masyarakat secara perorangan dalam bentuk rupiah yang 

tercatat dalam rekening (buku tabungan atau rekening koran) yang disetor 
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dan ditarik sewaktu-waktu dengan memakai slip setoran maupun slip 

pengambilan.  

Persyaratan: 

1) Setoran pertama/saldo minimum Rp. 150.000 

2) Mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening 

3) Fotokopi KTP (bila perlu dilengkapi dengan surat keterangan domisili 

dari kelurahan). 

Keunggulan: 

1) Bunga dihitung atas dasar saldo harian. Pengambilan dapat dilakukan 

melalui ATM dengan jumlah maksimal 2,5 juta per hari. 

2) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan di semua cabang dan 

capem BNI, dan dapat dipakai sebagai agunan kredit (Cash Collateral) 

3) Dapat digunakan untuk pembayaran listrik, telepon, pajak, dan KPR 

melalui BNI, serta Kartu ATM yang dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran ditoko-toko (merchant) yang memasang logo MAESTRO. 

Taplus Utama 

Simpanan masyarakat secara perorangan dalam bentuk rupiah yang 

transaksinya (penyetoran dan penarikannya) dapat dilakukan setiap saat 

melalui teller dan fasilitas melalui ATM maupun Phoneplus. 

Persyaratan: 

1) Menyerahkan fotokopi KTP / SIM / Paspor / Kartu Pelajar yang sah 

2) Mengisi formulir pemohonan dan menyerahkan pas foto bagi yang 

ingin Kartuplus Utama dengan foto. 
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3) Setoran pertama sekaligus sebagai saldo minimal Rp. 1.000.000 

 

 

Giro BNI 

Simpanan nasabah dala rekening koran yang penyetoran dan penariknnya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, surat 

perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. 

Manfaat; 

1) Meningkatkan citra nasabah perorangan maupun perusahaan. 

2) Pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. 

3) Mendapat jasa Giro. 

4) Pemilik Giro perorangan dengan saldo Rp. 500.000 akan memperoleh 

Kartuplus jika menghendaki. 

5) Setoran cek/bilyet giro pemindahbukuan dan kliring tersedia fasilitas 

setoran kilat. 

Deposito  

Simpanan dana rupiah/valas nasabah dalam rekening yang dapat ditarik 

dalam jangka waktu tertentu. Manfaat produk ini bagi nasabah, antara lain: 

1) Memberikan kepastian untuk memupuk dana perusahaan /pribadi 

2) Mendapat bunga secara berkala 

3) Dapat digunakan sebagai jaminan masa depan perusahaan, keluarga, 

maupun ahli waris. 

4) Dapat digunakan sebagai agunan kredit. 
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5) Aman, karena tidak dapat dicairkan orang lain tanpa surat kuasa. 

 

 

 

Sertiplus 

Yaitu surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan Bank BNI sebagai bukti 

simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada 

pihak ketiga. 

Tabungan Haji Indonesia 

Adalah tabungan yang diguakan sebagai sarana untuk mendapatkan 

kepastian porsi untuk berangkat menunaikan ibadah haji sesui dengan 

keinginan nasabah. 

Takesra (Tabungan Kesejahteraan Keluarga) 

Merupakan produk tabungan yang dibentuk atas dasar kesepakatan 

bersama antara Bank BNI, BKKBN, dan PT Pos Indonesia (Persero) yang 

pengelolaannya diserahkan kepada PT. Pos. 

 

e. Produk Pinjaman (Kredit) Bank BNI 

Kredit Investasi 

Kredit ini diberikan untuk keperluan pengadaan barang-barang aktiva tetap 

perusahaan, (misalnya untuk pembelian tanah, mesin/peralatan, pengadaan 

proyek baru dan sebagainya) baik perusahaan perorangan maupun 

perusahaan yang berbentuk badan hukum. Kredit ini bermanfaat didalam 
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membantu perusahaan dalam memenuhi atau mengadakan investasi untuk 

mendirikan usaha baru atau mengembangkan usaha. 

Kredit Modal Kerja 

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan 

(misalnya untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran 

tenaga kerja),  baik perusahaan perorangan maupun berbadan hukum. 

Kredit ini bermanfaat didalam membantu perusahaan meningkatkan/ 

memperlancar pembelian bahan baku, biaya produksi, dan pemasaran. 

Kredit Ekspor 

Kredit ini diberikan kepada para eksportir untuk membiayai kegiatan 

produksi atau pengumpulan/penyiapan barang untuk ekspor 

Kredit impor 

Kredit ini diberikan untuk keperluan impor didalam pembukuan Letter of  

Credit (L/C) impor, dimana nasabah akan mendapatkan kemudahan 

dengan penyerahan Marginal Deposit (MD) kurang dari 100% dari 

nominal L/Cabang Sebelas Maret Surakarta yang dibuka. 

Kredit Pemiikan Rumah 

Fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan pembelian rumah yang 

sehat dan di lokasi yang nyaman dan bersih. 

Kredit Multiguna 

Fasilitas pinjaman yang diberikan ke nasabah perorangan (Pegawai 

Negeri/Swasta, TNI, Wiraswasta, Pengusaha) dengan tujuan untuk 
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keperluan konsumtif (pembelian kendaraan, renovasi rumah, biaya 

sekolah, dan sebagainya) 

Kartu Kredit Bank BNI  

Kartu kredit yang diterbitkan Bank BNI dan bekerjasama dengan 

Mastercard Internasional/VISA, merupakan fasilitas kredit untuk 

keperluan konsumtif perorangan. 

 

Kredit Usaha Kecil 

Fasilitas kredit yang diberikan kepada para pengusaha kecil baik untuk 

kebutuhan modal kerja dan atau investasi, dimana usahanya mempunyai 

prospek untuk berkembang. 

Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) 

Fasilitas kredit kepada para keluarga pra sejahtera (belum dapat memenuhi 

kebutuhan secara minimal, seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan) 

dan keluarga sejahtera I (telah dapat memenuhi kebutuhan secara minimal, 

tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial, seperti pendidikan, 

interaksi dalam keluarga/lingkungan dan transportasi) yang tergabung 

dalam suatu kelompok dan diberikan secara bertahap. 

 

f. Jasa-jasa Bank BNI  

Kiriman Uang 

Manfaat: 

1) Membantu kelancaran dan mempercepat proses pembayaran. 
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2) Membantu penyelesaian transaksi menjadi lebih efektif dan efisien 

3) Melayani pengiriman ke banyak tempat (jaringan on-line) 

Kiriman Uang Luar Negeri 

Menggunakan sarana draft, SWIFT, TT/Kawat yang dilakukan dalam 

valuta asing. Fasilitas ini memberikan keamanan dan kecepatan dalam 

pengiriman/penerimaan uang dari/ ke luar negeri. 

 

 

Delegasi Kredit 

Untuk membayarkan sejumlah uang secara berkala kepada perorangan 

atau badan usaha. Delegasi kredit memdahkan nasabah nasabah pengirim 

dalam mengatur ketersediaan dana agar dapat tepat waktu memenuhi 

kewajiban atau kepentingan transaksi, serta memastikan nasabah penerima 

untuk menerima haknya sesuai jumlah yang ditetapkan dan tepat waktu. 

Transplus 

Melayani kiriman uang para TKI yang bekerja di luar negeri kepada 

keluarganya di Indonesia (langsung masuk ke rekening Taplus). Dengan 

produk ini kiriman uang nasabah dijamin lebih cepat sampai kepada si 

penerima dengan biaya yang murah, dan pengirimannya dapat dilakukan 

dari negara dimana TKI tersebut bekerja, serta pembukaan rekening yang 

mudah dengan atas nama TKI sendiri dan atas nama penerima di tanah air. 

Inkaso 
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Pengiriman warkat/dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya 

kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan dalam warkat 

tersebut. Produk ini membantu nasabah agar lebih selektif dan efisien 

dalam penyelesaian tagihan antar kota. 

Collection 

Yaitu jasa layanan Bank BNI untuk menagih pembayaran atas suatu 

warkat/dokumen berharga kepada mitra usaha/pihak ketiga di luar negeri. 

Save Deposit Box BNI (SDB BNI) 

Yaitu jasa untuk mengamankan barang-barang berharga dalam jangka 

waktu tertentu sesuai permintaan nasabah. Barang-barang tersebut dapat 

berupa saham perusahaan, mata uag, surat berharga, sertifikat, atau 

doumen lain, perhiasan (emas, intan, dan berlian), barang lainnya yang 

mendapat persetujuan BNI secara tertulis. 

Ongkos Naik Haji BNI (ONH BNI) 

Memberikan pelayanan setoran ongkos naik haji dengan menggunakan 

sistem kuota haji. 

Travel Check (TC) 

Merupakan cek bepergian atau surat berharga untuk keperluan 

yang dapat dibeli atau ditukarka kembali sebagai pengganti uang tunai. 

TC dapat dapat diterbitkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Bukan 

Bank, baik dalam bentuk valas maupun rupiah. Jasa ini akan memberikan 

rasa aman dalam perjalanan ke luar negeri. Jika TC hilang dalam 

perjalanan, pemegang TC dapat melaporkan dan meminta penggantinya 

(refund) kepada bank di tempat kehilangan. 
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g. Layanan  

Phoneplus  

Merupakan layanan informasi dan transaksi perbankan melalui 

telepon 24 jam, praktis, leluasa dan aman. 

Layanan Prima  

Yaitu layanan khusus secara personal untuk kenyamanan dan 

kecepatan layanan kepada nasabah. Layanan ini diberikan kepada nasabah 

yang memiliki rekening giro/deposito/tabungan (Taplus) dengan saldo 

rata-rata perbulan diatas Rp. 200 juta untuk daerah Jakarta dan Rp. 150 

juta untuk diluar Jakarta. 

Private Banking 

Suatu paket pemberian fasilitas pelayanan kepada nasabah 

tertentu untuk semua jenis jasa perbankan lainnya yang diberikan secara 

terpadu, pribadi dan rahasia melalui satu tangan dengan tujuan kebutuhan 

dan kepuasan yang optimum bagi nasabah. 

ATM BNI 

ATM atau Automatic Teller Machine adalah mesin anjungan tunai 

mandiri/ teller yang ditempatkan di cabang dan tempat tertentu yang dapat 

digunakan oleh nasabah tertentu dengan melayani diri sendiri untuk 

fungsi-fungsi yang diperkenankan. Jasa ini bertujuan untuk 

menningkatkan service level kepada nasabah secara keseluruhan, 

mengurangi antrian di banking hall dan terbebas dari antrian panjang, 

nasabah dapat mengambil uang tunai 24 jam penuh, mendidik nasabah 

untuk cashless oriented, disamping terjadinya terjadinya peningkatan 

kebutuhan layanan self service (ATM) nasabah. Serta sebagai sarana 
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pembayaran tagihan ponsel pasca bayar Telkomsel dan Satelindo, serta 

tagihan Kartu Kredit BNI Visa/ Master. 

BNI Infonas 

Pelayanan informasi yang diberikan BNI untuk nasabah inti. BNI Infonas 

dilakukan melalui jaringan otomasi on-line agar dapat memonitor mutasi 

dan saldo rekening nasabah di setiap cabang on-line Bank BNI. 

 

Pembayaran Listrik, telepon, dan Pajak 

BNI menyediakan layanan cepat pembayaran rekening listrik, telepon dan 

pajak. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mendebet langsung dari 

rekening nasabah pada Bank BNI.  

 

h. Kegiatan Promosi Bank BNI  

Dalam upayanya untuk memikat konsumen potensial dan mempertahankan 

para nasabahnya, Bank BNI melakukan kegiatan promosi. Kegiatan promosi 

promosi tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Periklanan  

Secara umum kegiatan periklanan Bank BNI dilakukan oleh Bank BNI 

kantor pusat, Jakarta. Secara garis besar kegiatan periklanan Bank BNI 

meliputi: 

Periklanan di koran 

Periklanan di majalah 

Periklanan di TV 

Periklanan di radio 
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Periklanan di spanduk 

Pembuatan papan reklame 

Penyebaran poster-poster 

Pembuatan brosur-brosur 

Untuk periklanan di koran, Bank BNI memakai koran yang mempunyai 

oplah besar dan mempunyai jangkauan nasional seperti Kompas. Kegiatan 

ini dilakukan untuk memperkanalkan produk Taplus kepada masyarakat. 

Selain itu, Bank BNI juga memakai majalah untuk periklanan. Untuk 

media elektronik Bank BNI menggunakan media TV dan radio. Untuk 

media ini Bank BNI memahaminya secara insidentil. Dengan demikian 

untuk media ini bersifat kadang-kadang yang disesuaikan dengan 

keperluan.  

Kegiatan periklanan yang lain adalah pembuatan papan reklame dan 

poster-poster. Biasanya papan reklame dan poster ini dipasang di tepi jalan 

utama yang ramai lalu-lintasnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar 

dapat dibaca oleh orang banyak. Iklan papan reklame dan poster 

mempunyai jangka waktu pemasangan tertentu, sehingga tidak selamanya 

ada, namun terbatas pada kontrak yang disepakati. 

Bank BNI juga membuat brosur-brosur bagi produknya, tidak terkecuali 

untuk produk Taplus. Brosur-ini dibuat oleh Bank BNI kantor pusat yang 

selanjutnya tersebar ke kantor-kantor cabang. Brosur tersebut dibuat untuk 

memberikan informasi tentang produk sedetail mungkin agar konsumen 

dapat memperoleh informasi sejelas-jelasnya. 
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b. Promosi Penjualan 

Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan oleh Bank BNI adalah 

memberikan sponsorship pada event-event yang mendatangkan banyak 

peserta. Event-event tersebut terutama diajukan untuk kegiatan Perguruan 

Tinggi, seperti seminar, lokakarya, dan lainnya. Namun tidak menutup 

kemungkinan untuk kegiatan lain seperti olah raga. 

 

 

Analisis Deskriptif 

Dalam analisis ini dikemukakan tentang deskripsi responden dan 

deskripsi mengenai tanggapan responden terhadap variabel yang 

diteliti berdasarkan jawaban yang diberikan melalui pertanyaan-

pertanyaan dalam kuisioner, masing-masing karakteristik dibagi 

kedalam beberapa kategori berdasarkan jawaban responden dan 

kemudian disusun dalam bentuk tabel frekuensi dan prosentase.  

Deskripsi responden 

Karakteristik Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan jenis kelaminnya responden dikelompokkan menjadi dua 

kategori yaitu pria dan wanita. Berdasarkan kategori tersebut disusun tabel 

sebagai berikut: 

Tabel IV.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Kategori Jumlah Prosentase

1. Laki-laki 61 61% 

2. Perempuan 39 39% 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

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



 

Dari Tabel IV. 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 61 orang (61%) dan responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 39 orang (39%).  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan pada data yang terkumpul diketahui bahwa usia tertinggi 

responden adalah 62 tahun dan usia terendah adalah 15 tahun, dari data 

tersebut dikelompokkan menjadi empat kelas, sehingga dibuat interval 

kelas sebagai berikut: 

Interval Kelas = 
kelasJumlah

Range  

  = 
kelasJumlah

Terendah Usia - Tertinggi Usia
 

  = 
4

15 - 62
 

  = 11,75 dibulatkan menjadi 12 

Pengelompokan usia responden kedalam empat kategori tersebut 

menghasilkan distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel IV. 2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

No. Kategori Jumlah Prosentase 

1. 15 – 26 

Tahun 

44 44% 

2. 27 – 38 

Tahun 

27 27% 

3. 39 – 50 

Tahun 

22 22% 

4. 51 – 62 

Tahun 

7 7% 

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2004 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang berusia 15-26 

tahun berjumlah 44 orang (44%), responden yang berusia 27-38 tahun 
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berjumlah 27 orang (27%), responden yang berusia 39-50 tahun 22 orang 

(22%), dan responden yang berusia 51-62 tahun berjumlah 7 orang (7%).  

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikannya responden dikelompokkan menjadi 

tiga kategori yaitu lulus SD/SMP, lulus SMU, dan lulus Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan kategori tersebut disusun tabel sebagai berikut: 

 

Tabel IV.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Kategori Jumlah Prosentase 

1. Lulus 

SD/SMP 

9 9% 

2. Lulus 

SMU 

49 49% 

3. Lulus 

Pergurua

n Tinggi 

42 42% 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari Tabel IV. 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

lulus SD/SMP sebanyak orang 9 orang (9%), responden yang lulus SMU 

sebanyak 49 orang (49%) dan responden yang lulus Perguruan Tinggi 

sebanyak 42 orang (42%).  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Berdasarkan jenis pekerjaannya, responden dikelompokkan menjadi enam 

kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Wiraswasta, 

Pelajar/Mahasiswa dan Pensiunan. Berdasarkan kategori tersebut disusun 

tabel sebagai berikut: 

Tabel IV.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No. Kategori Jumlah Prosentase
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1. Pegawai Negeri 

Sipil 

24 24%

2. TNI/Polri 4 

3. Pegawai Swasta 15 15%

4. Wiraswasta 16 16%

5. Pelajar/Mahasiswa 38 38%

6. Pensiunan 3 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari Tabel IV.4  diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang (24%), responden 

yang bekerja sebagai TNI/Polri sebanyak 4 orang (4%), responden yang 

bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 15 orang (15%), responden 

yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 16 orang (16%), responden 

yang merupakan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 38 orang (38%) dan 

responden yang merupakan Pensiunan sebanyak 3 orang (3%).  

Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Nasabah 

Berdasarkan pada data yang terkumpul diketahui bahwa lamanya 

responden menjadi nasabah paling tinggi adalah 10 tahun dan paling 

rendah adalah 1 tahun, dari data tersebut dikelompokkan menjadi empat 

kelas, sehingga dibuat interval kelas sebagai berikut: 

Interval Kelas = 
kelasJumlah

Range  

  = 
kelasJumlah

Terendah Nilai - Tertinggi Nilai
 

  = 
3

1 - 10
 

  = 3 tahun 

Pengelompokan berdasarkan lamanya responden menjadi nasabah dibagi 

kedalam tiga kategori sehingga disusun distribusi frekuensi sebagai 

berikut: 
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Tabel IV. 5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Nasabah 

No. Kategori Jumlah Prosentase 

1. 1 – 3 

Tahun 

63 63% 

2. 4 – 6 

Tahun 

28 28% 

3. 7 – 10 

Tahun 

9 9% 

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2004 

Dari Tabel IV.5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang telah 

menjadi nasabah selama 1-3 tahun sebanyak 63 orang (63%), responden 

yang telah menjadi nasabah selama 4-6 tahun sebanyak 28 orang (28%), 

dan responden yang telah menjadi nasabah selama 7-10 tahun sebanyak 9 

orang (9%).  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan 

Berdasarkan pada data yang terkumpul diketahui bahwa jumlah 

penghasilan tertinggi responden adalah Rp. 5000.000 dan jumlah 

penghasilan terendah adalah Rp.100.000, dari data tersebut kemudian 

dikelompokkan menjadi tiga kelas, sehingga dibuat interval kelas sebagai 

berikut: 

Interval Kelas = 
kelasJumlah

Range  

  = 
kelasJumlah

Terendah  Pendapatan - Tertinggi  Pendapatan
 

  = 
3

100.000 - 3.000.000
 

  = Rp. 966.666,7 dibulatkan menjadi Rp. 1.000.000 
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Pengelompokan responden berdasarkan jumlah pendapatan tersebut 

kemudian dibagi kedalam tiga kategori sehingga menghasilkan distribusi 

frekuensi sebagai berikut: 

Tabel IV. 6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan 

No. Kategori Jumlah Prosentase 

1. Rp. 

100.000 

– Rp. 

1.000.00

0 

80 80% 

2. Rp. 

1.000.00

1 – Rp. 

2.000.00

0 

18 18% 

3. Rp. 

2.000.00

1 – Rp. 

3.000.00

0 

2 2% 

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2004 

Dari Tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

mempunyai pendapatan antara Rp.100.000-Rp.1.000.000 sebanyak 80 

orang (80%), responden yang mempunyai pendapatan antara 

Rp.1.000.001-Rp.2.000.000 sebanyak 18 orang (18%), dan responden 

yang mempunyai pendapatan antara Rp.2.000.001-3.000.000 sebanyak 2 

orang (2%).  

Tanggapan Responden 

Sikap Nasabah Terhadap Bukti Fisik 
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Karena dalam variabel sikap nasabah terhadap bukti fisik terdiri dari 

beberapa item pertanyaan maka jawaban dari masing-masing responden 

selanjunya diklasifikasikan atau didistribusikan kedalam kategori atau 

tingkatan tertentu dengan mendasarkan pada jumlah nilai pengukurannya. 

Berdasarkan pada data yang terkumpul dapat diketahui bahwa nilai 

tertinggi adalah sebesar 23 dan nilai terendah adalah sebesar 9. Untuk 

mendeskripsikan jawaban responden dalam penelitian ini, sikap nasabah 

terhadap bukti fisik dikategorikan kedalam 3 kelompok, yaitu: tidak 

menyukai, cukup menyukai, dan sangat menyukai. Sehingga dapat dibuat 

interval sebagai berikut: 

Interval Kelas = 
kelasJumlah

Range  

  = 
kelasJumlah

Terendah Nilai - Tertinggi Nilai
 

  = 
3

9 - 23
 

  = 4,67 dibulatkan menjadi 5 

jadi pengelompokan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

9 – 13 = Tidak Menyukai dengan skor 1 

14 – 18 = Cukup Menyukai dengan skor 2 

19 – 23 = Sangat Menyukai dengan skor 3 

Pengelompokan kedalam tiga tingkatan dengan interval kelas sebesar 5 

tersebut, kemudian menghasilkan distribusi frekuensi seperti tabel berikut: 

Tabel IV.7 

Distribusi Frekuensi Sikap Nasabah Terhadap Bukti Fisik 

No. Kategori Jumlah Prosentase 

1. Tidak 

Menyuk

ai 

11 11% 

2. Cukup 

Menyuk

49 49% 
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ai 

3. Sangat 

Menyuk

ai 

40 40% 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang tidak menyukai 

bukti fisik Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta sebanyak 11 orang 

(11%), sedangkan responden yang cukup menyukai bukti fisik Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta sebanyak 49 orang (49%), dan responden 

yang sangat menyukai bukti fisik Bank BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta sebanyak 40 orang (40%). 

Sikap Nasabah Terhadap Proses penyampaian jasa 

Karena dalam variabel sikap nasabah terhadap proses penyampaian jasa 

terdiri dari beberapa item pertanyaan maka jawaban dari masing-masing 

responden selanjunya diklasifikasikan atau didistribusikan kedalam 

kategori atau tingkatan tertentu dengan mendasarkan pada jumlah nilai 

pengukurannya. Berdasarkan pada data yang terkumpul dapat diketahui 

bahwa nilai tertinggi adalah sebesar 26 dan nilai terendah adalah sebesar 

12. Untuk mendeskripsikan jawaban responden dalam penelitian ini, sikap 

nasabah terhadap proses penyampaian jasa dikategorikan kedalam 3 

kelompok, yaitu: tidak menyukai, cukup menyukai, dan sangat menyukai. 

Sehingga dapat dibuat interval sebagai berikut: 

Interval Kelas = 
kelasJumlah

Range  

  = 
kelasJumlah

Terendah Nilai - Tertinggi Nilai
 

  = 
3

12 - 26
 

  = 4,67 dibulatkan menjadi 5 

jadi pengelompokan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

12 – 16 = Tidak Menyukai dengan skor 1 
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17 – 21 = Cukup Menyukai dengan skor 2 

22 – 26 = Sangat Menyukai dengan skor 3 

Pengelompokan kedalam tiga tingkatan dengan interval kelas sebesar 5 

tersebut, kemudian menghasilkan distribusi frekuensi seperti tabel berikut: 

Tabel IV.8 

Distribusi Frekuensi Sikap Nasabah Terhadap Proses penyampaian jasa 

No. Kategori Jumlah Prosentase 

1. Tidak 

Menyuk

ai 

19 19% 

2. Cukup 

Menyuk

ai 

43 43% 

3. Sangat 

Menyuk

ai 

38 38% 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang tidak menyukai 

proses penyampaian jasa Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta 

sebanyak 19 orang (19%), sedangkan responden yang cukup menyukai 

proses penyampaian jasa Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta 

sebanyak 43 orang (43%), dan responden yang sangat menyukai proses 

penyampaian jasa Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta sebanyak 38 

orang (38%). 

Sikap Nasabah Terhadap Karyawan 

Karena dalam variabel sikap nasabah terhadap karyawan terdiri dari 

beberapa item pertanyaan maka jawaban dari masing-masing responden 

selanjunya diklasifikasikan atau didistribusikan kedalam kategori atau 

tingkatan tertentu dengan mendasarkan pada jumlah nilai pengukurannya. 

Berdasarkan pada data yang terkumpul dapat diketahui bahwa nilai 
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tertinggi adalah sebesar 30 dan nilai terendah adalah sebesar 13. Untuk 

mendeskripsikan jawaban responden dalam penelitian ini, sikap nasabah 

terhadap karyawan dikategorikan kedalam 3 kelompok, yaitu: tidak 

menyukai, cukup menyukai, dan sangat menyukai. Sehingga dapat dibuat 

interval sebagai berikut: 

Interval Kelas = 
kelasJumlah

Range  

  = 
kelasJumlah

Terendah Nilai - Tertinggi Nilai
 

  = 
3

13 - 30
 

  = 5,6 dibulatkan menjadi 6 

jadi pengelompokan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

13 – 18 = Tidak Menyukai dengan skor 1 

19 – 24 = Cukup Menyukai dengan skor 2 

25 – 30 = Sangat Menyukai dengan skor 3 

Pengelompokan kedalam tiga tingkatan dengan interval kelas sebesar 5 

tersebut, kemudian menghasilkan distribusi frekuensi seperti tabel berikut: 

Tabel IV.9 

Distribusi Frekuensi Sikap Nasabah Terhadap Karyawan 

No. Kategori Jumlah Prosentase 

1. Tidak 

Menyuk

ai 

15 15% 

2. Cukup 

Menyuk

ai 

50 50% 

3. Sangat 

Menyuk

ai 

35 35% 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 
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Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang tidak menyukai 

karyawan Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta sebanyak 15 orang 

(15%), sedangkan responden yang cukup menyukai karyawan Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta sebanyak 50 orang (50%), dan responden 

yang sangat menyukai karyawan Bank BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta sebanyak 35 orang (35%). 

Kepuasan Nasabah 

Karena dalam variabel kepuasan nasabah terdiri dari beberapa item 

pertanyaan maka jawaban dari masing-masing responden selanjunya 

diklasifikasikan atau didistribusikan kedalam kategori atau tingkatan 

tertentu dengan mendasarkan pada jumlah nilai pengukurannya. 

Berdasarkan pada data yang terkumpul dapat diketahui bahwa nilai 

tertinggi adalah sebesar 10 dan nilai terendah adalah sebesar 3. Untuk 

mendeskripsikan jawaban responden dalam penelitian ini, maka kepuasan 

nasabah dikategorikan kedalam 3 kelompok, yaitu: tidak puas, cukup puas, 

dan sangat puas. Sehingga dapat dibuat interval sebagai berikut: 

Interval Kelas = 
kelasJumlah

Range  

  = 
kelasJumlah

Terendah Nilai - Tertinggi Nilai
 

  = 
3

4- 9
 

  = 1,6 dibulatkan menjadi 2 

jadi pengelompokan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

4 – 5 = Tidak Puas dengan skor 1 

6 – 7 = Cukup Puas dengan skor 2 

8 – 9 = Sangat Puas dengan skor 3 

Pengelompokan kedalam tiga tingkatan dengan interval kelas sebesar 2 

tersebut, kemudian menghasilkan distribusi frekuensi seperti tabel berikut: 

Tabel IV.10 

Distribusi Frekuensi Kepuasan Nasabah 
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No. Kategori Jumlah Prosentase 

1. Tidak 

Puas 

12 12% 

2. Cukup 

Puas 

49 49% 

3. Sangat 

Puas 

39 39% 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa responden yang tidak puas 

terhadap Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta sebanyak 12 orang 

(12%), sedangkan responden yang cukup puas terhadap Bank BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta sebanyak 49 orang (49%), dan responden yang 

sangat puas terhadap Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta sebanyak 

39 orang (39%). 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Ketepatan pengujian dalam suatu hipotesis tentang hubungan variabel 

penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian 

tersebut. Data yang diperoleh tidak akan berguna apabila alat ukur yang 

dipergunakan tidak memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

Pengujian hipotesis tidak akan mengenai sasaran apabila data yang dipakai tidak 

valid dan tidak reliabel, serta tidak menggambarkan secara tepat konsep yang 

diukur. 

 

 

 

Uji Validitas 
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Validitas atau tingkat ketepatan suatu instrumen penelitian adalah 

tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai 

dengan masalah yang hendak diungkapkannya. Validitas menunjukkan 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu instrumen dikatakan valid atau sahih pabila mampu mengukur apa yang 

ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Apabila hasil ukur sesui dengan maksud yang dilakukannya pengukuran 

maka dikatakan instrumen pengukuran tersebut memiliki validitas yang tinggi. 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment. 

Apabila koefisien korelasi tiap item (r hitung) lebih besar daripada critical 

value (r tabel), maka item tersebut valid atau sahih. Adapun hasil perhitungan 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel IV.11 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Pertanyaan rxy rtabel Keterangan 

1. 0,749 0.195 Valid  

2. 0,754 0.195 Valid 

3. 0,780 0.195 Valid 

4. 0,852 0.195 Valid 

 

Sikap Terhadap Bukti 

Fisik 

5. 0,751 0.195 Valid 

6. 0,538 0,195 Valid  

7. 0,641 0,195 Valid 

8. 0,690 0,195 Valid 

9. 0,806 0,195 Valid 

10. 0,676 0,195 Valid 

 

Sikap Terhadap 

Proses penyampaian 

jasa 

11. 0,658 0,195 Valid 

12. 0,587 0,195 Valid  

13. 0,685 0,195 Valid 

14. 0,768 0,195 Valid 

15. 0,682 0,195 Valid 

16. 0,730 0,195 Valid 

17. 0,648 0,195 Valid 

 

Sikap Terhadap 

Karyawan 

18. 0,654 0,195 Valid 

19. 0,893 0,195 Valid  Kepuasan  

20. 0,864 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 5% diketahui bahwa 

semua item pertanyaan mempunyai r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuisioner 
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tersebut adalah valid, sehingga dapat dapat digunakan dalam pengumpulan 

data. 

Uji Reliabilitas 

Untuk menguji keandalan kuisioner maka digunakan uji reliabilitas. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana hasil pengukurannya tetap 

konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama. Untuk mengukur reliabilitas digunakan rumus Alpha Cronbach. Suatu 

kuisioner dikatakan  reliabel dan dapat diterima apabila nilai koefisien Alpha 

Cronbach lebih dari 0,6. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel IV. 12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Sikap Terhadap Bukti Fisik 0,8338 Reliabel 

Sikap Terhadap Proses penyampaian jasa 0,7563 Reliabel 

Sikap Terhadap Karyawan 0,8032 Reliabel 

Kepuasan 0,7092 Reliabel 

Sumber: Data Primer, diolah, 2004 

Dari hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 5% diketahui bahwa semua 

variabel mempunyai nilai koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,6. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh melalui kuisioner 

yang telah diberikan kepada responden adalah reliabel (dapat diandalkan). 

 

Analisis Kuantitatif 
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Hubungan Sikap Terhadap Bukti Fisik Dengan Kepuasan 

Sikap nasabah terhadap bukti fisik dengan kepuasan nasabah Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta disusun dalam tabel kontingensi dibawah ini: 

Tabel IV. 13 

Sikap Terhadap Bukti Fisik Dengan Kepuasan 

Kepuasan  

Tidak 

Puas 

Cukup 

Puas 

Sangat 

Puas 

 

Total 

Tidak Menyukai 8 2 1 11 

Cukup Menyukai 3 33 13 49 

Sikap 

Terhadap 

Bukti Fisik Sangat Menyukai 1 14 25 40 

Total 12 49 39 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari tabel diatas kemudian dilakukan Uji Chi Square, dan hasilnya 

diperoleh nilai Chi Square (X2) hitung sebesar 55,463; dan dengan taraf 

signifikansi (a ) sebesar 0,05 dengan derajad bebas (df) = 4 diperoleh 

besarnya X2 tabel sebesar 9,488. Karena nilai Chi Square (X2) hitung sebesar 

55,463 adalah lebih besar dari nilai Chi Square (X2) tabel sebesar 9,488 maka 

hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima atau 

terbukti, yang berarti bahwa secara signifikan terdapat keterkaitan (hubungan) 

antara sikap nasabah terhadap bukti fisik dengan kepuasan nasabah Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta.  

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Garbarino dan 

Johnson (1999), akan tetapi berbeda dengan apa yang ditemukan oleh 

Zulganef (2002). Dimana pada penelitian Garbarino dan Johnson (1999) 
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tersebut berhasil mengungkapkan bahwa kepuasan para penonton sebuah 

teater salah satunya ditentukan oleh bagaimana sikap para penonton tersebut 

terhadap fasilitas fisik yang ada di teater tersebut. Sedangkan pada penelitian 

Zulganef (2002) hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara sikap terhadap bukti fisik dengan kepuasan, ternyata setelah 

dianalisis diperoleh hasil yang tidak signifikan. 

Hubungan Sikap Terhadap Proses Penyampaian Jasa Dengan Kepuasan 

Sikap nasabah terhadap proses penyampaian jasa dengan kepuasan 

nasabah Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta disusun dalam tabel 

kontingensi dibawah ini: 

Tabel IV. 14 

Sikap Terhadap Proses penyampaian jasa dengan Kepuasan 

Kepuasan  

Tidak 

Puas 

Cukup 

Puas 

Sangat 

Puas 

 

Total 

Tidak Menyukai 8 9 2 19 

Cukup Menyukai 2 23 18 43 

Sikap Terhadap 

Proses 

penyampaian 

jasa 

Sangat Menyukai 2 17 19 38 

Total 12 49 39 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari tabel diatas kemudian dilakukan Uji Chi Square, dan diperoleh nilai 

Chi Square (X2) hitung sebesar 23,270 dan dengan taraf signifikansi (a ) 

sebesar 0,05 dengan derajad bebas (df) = 4 diperoleh besarnya niali Chi 

Square (X2) tabel sebesar 9,488. Karena nilai Chi Square (X2) hitung sebesar 

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



 

23,270 adalah lebih besar dari nilai Chi Square (X2) tabel sebesar 9,488 maka 

hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima atau 

terbukti, yang berarti bahwa secara signifikan terdapat keterkaitan (hubungan) 

antara sikap nasabah terhadap proses penyampaian jasa dengan kepuasan 

nasabah Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Garbarino dan 

Johnson (1999), Namun berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Zulganef 

(2002). Dimana pada penelitian Garbarino dan Johnson (1999) tersebut 

berhasil ditemukan bahwa kepuasan para penonton sebuah teater salah satunya 

ditentukan juga oleh bagaimana sikap para penonton tersebut terhadap 

pertunjukan/ permainan yang diberikan oleh para aktor dari teater tersebut. 

Sedangkan pada penelitian Zulganef (2002) dimana hipotesis yang diajukan 

pada penelitian tersebut yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

sikap terhadap proses pelayanan dengan kepuasan, ternyata setelah dilakukan 

analisis diperoleh hasil yang tidak signifikan. 

Hubungan Sikap Terhadap Karyawan Dengan Kepuasan 

Sikap nasabah terhadap karyawan dengan kepuasan nasabah Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta disusun dalam tabel kontingensi dibawah ini: 

Tabel IV. 15 

Sikap Terhadap Karyawan dengan Kepuasan 

Kepuasan  

Tidak 

Puas 

Cukup 

Puas 

Sangat 

Puas 

 

Total 

Sikap Terhadap Tidak Menyukai 8 5 2 15 
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Cukup Menyukai 3 28 19 50 Karyawan 

Sangat Menyukai 1 16 18 35 

Total 12 49 39 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari tabel diatas kemudian dilakukan Uji Chi Square, dan diperoleh nilai 

Chi Square (X2) hitung sebesar 30,555 dan dengan taraf signifikansi (a ) 

sebesar 0,05 dengan derajad bebas (df) = 4 diperoleh besarnya niali Chi 

Square (X2) tabel sebesar 9,488. Karena nilai Chi Square (X2) hitung sebesar 

30,555 adalah lebih besar dari nilai Chi Square (X2) tabel sebesar 9,488 maka 

hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima atau 

terbukti, yang berarti bahwa secara signifikan terdapat keterkaitan (hubungan) 

antara sikap nasabah terhadap karyawan dengan kepuasan nasabah Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta. 

Hasil tersebut sesuai dengan dua penelitian sebelumnya baik yang 

dilakukan oleh Garbarino dan Johnson (1999), maupun oleh Zulganef (2002). 

Dimana pada penelitian Garbarino dan Johnson (1999) tersebut berhasil 

mengungkapkan bahwa kepuasan para penonton sebuah teater salah satunya 

ditentukan oleh bagaimana sikap para penonton tersebut terhadap para pemain 

(aktor) yang ada di teater tersebut. Dan hal yang sama juga  berhasil 

diungkapkan oleh Zulganef (2002), yaitu bahwa kepuasan konsumen suatu 

perusahaan/organisasi salah satunya ditentukan oleh bagaimana sikap 

konsumen tersebut terhadap karyawan perusahaan/organisasi tersebut. 

 

Analisis Keeratan Hubungan 
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Untuk mengetahui keeratan hubungan antara masing-masing variabel, 

maka digunakan analisis Koefisien Kontingensi. Perhitungan nilai 

Koefisien Kontingensi merupakan kelanjutan dari perhitungan Chi 

Square. Setelah diketahui bahwa antara dua variabel tertentu terdapat 

hubungan, selanjutnya dilihat derajat hubungannya dengan 

menghitung selisih antara nilai Koefisien Kontingensi (C) dengan nilai 

Koefisien Kontingensi Maksimum (C max). Adapun hasil analisis 

koefisien kontingensi adalah sebagai berikut: 

Tabel IV. 16 

Hasil Analisis Koefisien Kontingensi 

Hubungan Antar Variabel C C maks Selisih 

Sikap Terhadap Bukti Fisik dengan Kepuasan 0,597 0,816 0,219 

Sikap Terhadap Proses penyampaian jasa dengan 

Kepuasan 

0,434 0,816 

0,382 

Sikap Terhadap Karyawan dengan Kepuasan 0,484 0,816 0,332 

Sumber: Data Primer diolah, 2004 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selisih antara nilai C dengan C maks 

yang paling kecil adalah pada hubungan antara variabel sikap nasabah terhadap 

bukti fisik dengan kepuasan nasabah Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 

Selisih terkecil tersebut berarti variabel sikap terhadap bukti fisik merupakan 

variabel yang mempunyai hubungan paling kuat dengan kepuasan bila 

dibandingkan dengan dua variabel yang lain yaitu variabel sikap terhadap proses 

penyampaian jasa, dan variabel sikap terhadap karyawan. Dengan kata lain variasi 

tanggapan responden yang menyatakan tidak memuaskan, cukup memuaskan, dan 

sangat memuaskan paling banyak dipengaruhi oleh penilaian atau sikap nasabah 

terhadap bukti fisik atau fasilitas dan lingkungan fisik Bank BNI Cabang Sebelas 

Maret Surakarta. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan seluruh pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Dari 100 responden yang digunakan dalam penelitian ini dapat diberikan 

gambaran sebagai berikut: Sebagaian besar responden berjenis kalamin laki-

laki; Berusia antara 15 – 26 tahun; Telah tamat SMU; Berprofesi sebagai 

Pelajar/Mahasiswa; Telah menjadi nasabah selama 1 – 3 tahun; dan 

Berpenghasilan rata-rata antara Rp.100.000 – Rp. 1.000.000. Selain itu 

berdasarkan sikap nasabah dapat diganbarkan bahwa sebagian besar 

responden cukup menyukai aspek bukti fisik, proses penyampaian jasa, dan 

karyawan yang ada di Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta;  dan 

berdasarkan kepuasan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar reponden 

merasa cukup puas. 

Sikap nasabah terhadap bukti fisik (lingkungan dan fasilitas fisik) secara 

signifikan mempunyai hubungan dengan kepuasan nasabah pada Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan 

nasabah Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta, salah satunya ditentukan 

oleh bagaimana sikap nasabah tersebut dalam menilai bukti fisik (fasilitas dan 

lingkungan fisik) yang ada di Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 
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Semakin baik sikap nasabah tersebut dalam menilai bukti fisik Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta maka tingkat kepuasan mereka juga 

cenderung tinggi, begitu pula sebaliknya semakin buruk penilaian nasabah 

terhadap bukti fisik Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta maka tingkat 

kepuasan mereka juga cenderung rendah. 

Sikap nasabah terhadap proses penyampaian jasa secara signifikan mempunyai 

hubungan dengan kepuasan nasabah pada Bank BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan nasabah Bank BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta, salah satunya ditentukan oleh bagaimana sikap 

nasabah tersebut dalam menilai proses penyampaian jasa yang diberikan oleh 

karyawan Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. Semakin baik sikap 

nasabah tersebut dalam menilai proses penyampaian jasa yang diberikan oleh 

karyawan Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta maka tingkat kepuasan 

mereka juga cenderung tinggi, begitu pula sebaliknya semakin buruk penilaian 

nasabah terhadap proses penyampaian jasa yang diberikan oleh karyawan 

Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta maka tingkat kepuasan mereka 

juga cenderung rendah. 

Sikap nasabah terhadap karyawan secara signifikan mempunyai hubungan dengan 

kepuasan nasabah pada Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. Hal ini 

berarti bahwa salah satu faktor yang menentukan kepuasan nasabah adalah 

bagaimana nasabah tersebut menilai karyawan yang bekerja di Bank BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta. Bagi para nasabah yang memberikan 

penilaian positif, maka nasabah tersebut juga cenderung puas, dan begitu pula 
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sebaliknya bagi nasabah yang memberikan penilaian negatif, maka nasabah 

tersebut juga cenderung tidak puas. 

Sikap nasabah terhadap bukti fisik adalah variabel yang mempunyai hubungan 

paling erat dengan kepuasan. Hal ini berarti variasi tanggapan responden yang 

menyatakan tidak memuaskan, cukup memuaskan, dan sangat memuaskan 

paling dominan dipengaruhi oleh penilaian atau sikap nasabah terhadap bukti 

fisik 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-

saran bagi pihak manajemen Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta 

sebagi berikut: 

Sebagai sebuah perusahaan jasa, maka Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta 

harus memberikan perhatian yang serius terhadap aspek bukti fisik 

(lingkungan dan fasilitas fisik), aspek proses pelayanan dan aspek karyawan, 

karena sikap nasabah terhadap ketiga hal tersebut mempunyai keterkaitan 

dengan kepuasan nasabah. 

Bangunan gedung dan fasilitas fisik yang ada di Bank BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta yang tergolong masih baru dan masih terlihat bagus tersebut perlu 

dirawat dan dipertahankan agar selalu tampak baru dan bagus, sehingga 

nasabah dalam jangka panjang akan tetap menyukai kondisi fisik Bank BNI 

tersebut, dan dengan demikian diharapkan nasabah juga akan merasa puas. 

Pelayanan pada jam-jam sibuk dimana jumlah nasabah yang bertransaksi cukup 

banyak perlu mendapatkan solusi dari pihak manajemen Bank BNI Cabang 
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Sebelas Maret Surakarta. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan 

memberikan fleksibilitas atau kelonggaran kepada karyawan dari bagian lain 

untuk membantu bagian pelayanan nasabah pada saat jam-jam sibuk agar 

tidak terjadi antrian dalam waktu yang  lama, sehingga dengan pelayanan yang 

lebih cepat maka nasabah akan merasa puas. 

Karyawan Bank BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta, terutama karyawan yang 

terlibat secara langsung dengan nasabah (karyawan garis depan) perlu 

dimotivasi bahwa pekerjaan mereka adalah untuk memberikan kepuasan 

kepada para nasabah. Dalam hal ini karyawan tersebut harus cepat tanggap 

terhadap apa yang diinginkan oleh nasabah, melayani nasabah secara ramah 

dan berusaha membangun suasana kekeluargaan dengan para nasabah. 
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Crosstabs "Bukti Fisik Dengan Kepuasan" 
Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%BKT_FSK * KEPUASAN
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
BKT_FSK * KEPUASAN Crosstabulation

8 2 1 11

1.3 5.4 4.3 11.0

72.7% 18.2% 9.1% 100.0%

8.0% 2.0% 1.0% 11.0%

3 33 13 49

5.9 24.0 19.1 49.0

6.1% 67.3% 26.5% 100.0%

3.0% 33.0% 13.0% 49.0%

1 14 25 40

4.8 19.6 15.6 40.0

2.5% 35.0% 62.5% 100.0%

1.0% 14.0% 25.0% 40.0%

12 49 39 100

12.0 49.0 39.0 100.0

12.0% 49.0% 39.0% 100.0%

12.0% 49.0% 39.0% 100.0%

Count

Expected Count

% within BKT_FSK

% of Total

Count

Expected Count

% within BKT_FSK

% of Total

Count

Expected Count

% within BKT_FSK

% of Total

Count

Expected Count

% within BKT_FSK

% of Total

1  Tidak Menyukai

2  Cukup Menyukai

3  Sangat Menyukai

BKT_FSK

Total

1  Tidak
Puas

2  Cukup
Puas

3  Sangat
Puas

KEPUASAN

Total

Chi-Square Tests

55.463a 4 .000

39.909 4 .000

28.550 1 .000

100

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.32.

a. 
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Symmetric Measures

.597 .000

100

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Crosstabs "Proses Pelayanan Dengan Kepuasan" 
Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%PRS_PLY * KEPUASAN
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
PRS_PLY * KEPUASAN Crosstabulation

8 9 2 19

2.3 9.3 7.4 19.0

42.1% 47.4% 10.5% 100.0%

8.0% 9.0% 2.0% 19.0%

2 23 18 43

5.2 21.1 16.8 43.0

4.7% 53.5% 41.9% 100.0%

2.0% 23.0% 18.0% 43.0%

2 17 19 38

4.6 18.6 14.8 38.0

5.3% 44.7% 50.0% 100.0%

2.0% 17.0% 19.0% 38.0%

12 49 39 100

12.0 49.0 39.0 100.0

12.0% 49.0% 39.0% 100.0%

12.0% 49.0% 39.0% 100.0%

Count

Expected Count

% within PRS_PLY

% of Total

Count

Expected Count

% within PRS_PLY

% of Total

Count

Expected Count

% within PRS_PLY

% of Total

Count

Expected Count

% within PRS_PLY

% of Total

1  Tidak Menyukai

2  Cukup Menyukai

3  Sangat menyukai

PRS_PLY

Total

1  Tidak
Puas

2  Cukup
Puas

3  Sangat
Puas

KEPUASAN

Total
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Chi-Square Tests

23.270a 4 .000

20.075 4 .000

13.547 1 .000

100

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2.28.

a. 

 
Symmetric Measures

.434 .000

100

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Crosstabs "Karyawan Dengan Kepuasan" 
Case Processing Summary

100 100.0% 0 .0% 100 100.0%KRYWN * KEPUASAN
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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KRYWN * KEPUASAN Crosstabulation

8 5 2 15

1.8 7.4 5.9 15.0

53.3% 33.3% 13.3% 100.0%

8.0% 5.0% 2.0% 15.0%

3 28 19 50

6.0 24.5 19.5 50.0

6.0% 56.0% 38.0% 100.0%

3.0% 28.0% 19.0% 50.0%

1 16 18 35

4.2 17.2 13.7 35.0

2.9% 45.7% 51.4% 100.0%

1.0% 16.0% 18.0% 35.0%

12 49 39 100

12.0 49.0 39.0 100.0

12.0% 49.0% 39.0% 100.0%

12.0% 49.0% 39.0% 100.0%

Count

Expected Count

% within KRYWN

% of Total

Count

Expected Count

% within KRYWN

% of Total

Count

Expected Count

% within KRYWN

% of Total

Count

Expected Count

% within KRYWN

% of Total

1  Tidak Menyukai

2  Cukup Menyukai

3  Sangat Menyukai

KRYWN

Total

1  Tidak
Puas

2  Cukup
Puas

3  Sangat
Puas

KEPUASAN

Total

Chi-Square Tests

30.555a 4 .000

22.920 4 .000

15.252 1 .000

100

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (22.2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.80.

a. 

 
Symmetric Measures

.484 .000

100

Contingency CoefficientNominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Kepada: Yth. Bapak / Ibu / Sdr. 

   Nasabah Bank BNI Cabang sebelas Maret 

   Di Surakarta 
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Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan 

judul “ Hubungan Sikap Nasabah Terhadap Bukti Fisik, Proses 

Pelayanan, dan Karyawan dengan Kepuasan Nasabah pada Bank 

BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta (Studi Pada Nasabah Taplus)”, 

maka dengan ini saya mohon kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya susun dalam daftar 

pertanyaan dengan segala keikhlasan dan dengan sebenar-benarnya. 

Pertanyaan yang saya ajukan hanyalah untuk mencari informasi dalam 

rangka penyusunan skripsi semata, dan bukan untuk kepentingan yang 

lain, sehingga Bapak / Ibu / Saudara tidak perlu ragu untuk memberikan 

jawaban yang sebenar-benarnya. Kerahasiaan Bapak / Ibu / Saudara saya 

jamin sepenuhnya. 

Atas bantuan dan perhatiannya saya ucapkan terimakasih. 

 

 

      Peneliti 

 

            Teguh Wibowo 
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KUISIONER 

 

Identitas Responden  

Petunjuk : Isilah atau berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan 

berikut ini !. 

· Nama  : ............................................. 

· Gender  : a). Pria b). Wanita 

· Usia  : .............................................. 

· Pendidikan terakhir: 

a). SD/SMP  b). SMA  c). D3   d). S1  

 e). S2/S3 

    f). Lainnya. Sebutkan: ..................... 

 

· Pekerjaan : a). Pegawai Negeri Sipil b). TNI/Polri        c). 

Pegawai Swasta  

    d). Wiraswasta   e). Pelajar/Mahasiswa 

    f). Lainnya. Sebutkan: ................................... 

· Lama menjadi nasabah BNI : ............... tahun 

· Penghasilan per bulan atau uang saku bagi pelajar/mahasiswa: 

.............................................. 

 

Petunjuk: 

Berilah tanda check (¨ ) pada jawaban dari setiap pertanyaan yang paling sesuai 

dengan pilihan saudara sesuai dengan kode seperti dibawah ini!. 

SS: Sangat Setuju    

S: Setuju     

N: Netral 

TS: Tidak Setuju 

STS: Sangat Tidak Setuju 

 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

A. Sikap Terhadap Bukti Fisik      

1. Secara umum fasilitas fisik BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta memuaskan 
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2. Kondisi fasilitas fisik BNI Cabang Sebelas 

Maret Surakarta lebih baik bila dibandingkan 

fasilitas fisik Bank lain yang sejenis. 

     

3. Saya menyukai ruangan-ruangan dan gedung 

kantor BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 

     

4. Saya menyukai lingkungan fisik kantor BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta  

     

5. Saya menyukai kebersihan gedung BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta  

     

B. 
Sikap Terhadap Proses Pelayanan 

     

6. Secara umum proses pelayanan BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta memuaskan 

     

7. Karyawan BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta terlihat tidak pernah selalu sibuk 

dalam melayani anda. 

     

8. Karyawan BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta selalu menyelesaiakan permasalahan 

dengan cepat 

     

9. Kesigapan karyawan dalam melayani 

merupakan alasan utama saya menjadi nasabah 

BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta. 

     

10. Kecepatan pelayanan karyawan BNI Cabang 

Sebelas Maret Surakarta merupakan alasan 

utama saya menjadi nasabah. 

     

11. Karyawan BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta selalu siap memecahkan 

permasalahan yang saya hadapi berkaitan 

dengan penggunaan buku tabungan / kartu 

ATM, dll 

 

 

    

C. 
Sikap Terhadap Karyawan 

     

12. Secara keseluruhan kinerja karyawan BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta memuaskan 
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13. Para karyawan BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta sangat terlatih 

     

14. Kualitas para karyawan BNI Cabang Sebelas 

Maret Surakarta lebih baik bila dibandingkan 

dengan karyawan Bank lain yang sejenis 

     

15. Mengenal karyawan BNI Cabang Sebelas 

Maret Surakarta secara baik membuat saya 

lebih dapat menikmati penggunaan fasilitas 

(menabung, menarik uang, menggunakan 

fasilitas ATM, dll.) 

     

16. Saya merasa mengenal salah satu karyawan 

BNI Cabang Sebelas Maret Surakarta yang 

selalu melayani saya meskipun dia ditempatkan 

pada departemen / bagian yang tidak berkaitan 

dengan penggunaan fasilitas. 

     

17. Saya menyukai sifat kekeluargaan para 

karyawan di BNI Cabang Sebelas Maret 

Surakarta. 

     

18. Saya merasa mengenal beberapa karyawan BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta dengan baik 

     

D. 
Kepuasan 

     

19. Secara keseluruhan kondisi bangunan / fisik, 

karyawan dan proses penyajian jasa dari BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta memuaskan 

     

20. Dibandingkan Bank lain yang sejenis BNI 

Cabang Sebelas Maret Surakarta secara 

keseluruhan lebih memuaskan 

     

 

5 

Validitas "Kepuasan" 
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Correlations

1 .545** .893**

. .000 .000

100 100 100

.545** 1 .864**

.000 . .000

100 100 100

.893** .864** 1

.000 .000 .

100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KPUASAN1

KPUASAN2

Y

KPUASAN1 KPUASAN2 Y

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

 
 
 
Reliabilitas "Kepuasan" 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    .7029 
 
 
Validitas "Sikap Terhadap Bukti Fisik" 
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Correlations

1 .522** .458** .530** .329** .749**

. .000 .000 .000 .001 .000

100 100 100 100 100 100

.522** 1 .525** .519** .382** .754**

.000 . .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.458** .525** 1 .552** .515** .780**

.000 .000 . .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100

.530** .519** .552** 1 .726** .852**

.000 .000 .000 . .000 .000

100 100 100 100 100 100

.329** .382** .515** .726** 1 .751**

.001 .000 .000 .000 . .000

100 100 100 100 100 100

.749** .754** .780** .852** .751** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .

100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

BKTFSK1

BKTFSK2

BKTFSK3

BKTFSK4

BKTFSK5

Y

BKTFSK
1

BKTFSK
2

BKTFSK
3

BKTFSK
4

BKTFSK
5 Y

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

 
 
 
Reliabilitas "Sikap Terhadap Bukti Fisik" 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8338 
 
 

Validitas "Sikap Terhadap Karyawan" 
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Correlations

1 .336** .368** .128 .266** .536** .189

. .001 .000 .206 .007 .000 .060

100 100 100 100 100 100 100

.336** 1 .504** .394** .337** .243* .377**

.001 . .000 .000 .001 .015 .000

100 100 100 100 100 100 100

.368** .504** 1 .416** .435** .479** .475**

.000 .000 . .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.128 .394** .416** 1 .575** .284** .378**

.206 .000 .000 . .000 .004 .000

100 100 100 100 100 100 100

.266** .337** .435** .575** 1 .390** .485**

.007 .001 .000 .000 . .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.536** .243* .479** .284** .390** 1 .216*

.000 .015 .000 .004 .000 . .031

100 100 100 100 100 100 100

.189 .377** .475** .378** .485** .216* 1

.060 .000 .000 .000 .000 .031 .

100 100 100 100 100 100 100

.587** .685** .768** .682** .730** .648** .654**

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KRYWN1

KRYWN2

KRYWN3

KRYWN4

KRYWN5

KRYWN6

KRYWN7

Y

KRYWN
1

KRYWN
2

KRYWN
3

KRYWN
4

KRYWN
5

KRYWN
6

KRYWN
7

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

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
 

 
Reliabilitas "Sikap Terhadap Karyawan" 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  7 
 
Alpha =    .8032 
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Validitas "Sikap Terhadap Proses Pelayanan" 

 
Correlations

1 .183 .076 .244* .191 .417** .538**

. .069 .455 .014 .057 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.183 1 .346** .477** .379** .210* .641**

.069 . .000 .000 .000 .036 .000

100 100 100 100 100 100 100

.076 .346** 1 .515** .372** .517** .690**

.455 .000 . .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.244* .477** .515** 1 .576** .413** .806**

.014 .000 .000 . .000 .000 .000

100 100 100 100 100 100 100

.191 .379** .372** .576** 1 .240* .676**

.057 .000 .000 .000 . .016 .000

100 100 100 100 100 100 100

.417** .210* .517** .413** .240* 1 .685**

.000 .036 .000 .000 .016 . .000

100 100 100 100 100 100 100

.538** .641** .690** .806** .676** .685** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .

100 100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PRSPLY1

PRSPLY2

PRSPLY3

PRSPLY4

PRSPLY5

PRSPLY6

Y

PRSPLY
1

PRSPLY
2

PRSPLY
3

PRSPLY
4

PRSPLY
5

PRSPLY
6 Y

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

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

 
 
 
Reliabilitas "Sikap Terhadap Proses Pelayanan" 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .7563 
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