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Salah satu bank Perkreditan Rakyat di Indonesia adalah BPR BKK (Bank 

Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan) yang fokus kegiatannya lebih 
memusatkan untuk kegiatan perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah 
maupun pedagang. Semakin bertambahnya bank-bank perkreditan yang menawarkan 
produk perbankan yang sama dengan BPR BKK mengakibatkan  munculnya 
persaingan antar bank perkreditan . Untuk dapat tetap eksis, maka pengelola bank 
berupaya untuk menarik serta mempertahankan para nasabahnya dengan menciptakan 
kepuasan bagi nasabahnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang “ faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah di PD.BPR 
BKK Jepara. Permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah (1) 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan nasabah di PD.BPR BKK 
Jepara? (2) Faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
kepusan nasabah di PD.BPR BKK Jepara? 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah PD.BPR BKK Jepara. 
Sampel peneletian diambil secara aksidental dengan jumlah sampel sebanyak  120 
nasabah (menggunakan rumus Sitepu). Variabel penelitian berdasarkan hasil 
eksplorasi mencakup lokasi dan fasilitas (X1), bunga (X2), Hadiah (X3), Kemudahan 
(X4), Pelayanan (X5), Keterkenalan Produk (X6), Keamanan (X7) dan Kepuasan 
Nasabah (Y).Metode pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi, 
analisis data menggunakan analisis faktor dan analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel lokasi dan fasilittas, bunga, hadiah, 
kemudahan, pelayanan, keterkenalan produk dan keamanan berpengaruh positif 
terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda 
diperoleh persamaan Y = -6,820 + 0,198X1 +0,454X2 + 0,489X3 + 1,271X4 + 0,640X5  
+ 0,359X6 + 0,542X7. Hasil perhitungan diperoleh Fratio = 49,570 > Ftabel = 2,10, 
dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima. Secara bersama-sama sumbangan 
variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 75,6%, sedangkan sisanya 
(24,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.. 
Berdasarkan koefisien determinasi parsial (r2) variabel pelayanan memiliki pengaruh 
paling besar (26,2%) daripada variabel lainnya. 

Dari hasil penelitian ini faktor lokasi dan fasilitas, bunga, hadiah, kemudahan, 
pelayanan, keterkenalan produk dan keamanan bepengaruh terhadap kepuasan 
nasabah. Diharapkan pihak bank mampu untuk tetap memberikan kepuasan bagi para 
nasabahnya antara lain dengan meningkatkan pelayanan demi kenyamanan nasabah, 
penyediaan fasilitas yang lebih lengkap bagi nasabah, serta memberikan informasi 
mengenai produk-produk BPR BKK, sehingga nasabah memilki pengetahuan lebih 
jelas tentang produk-produk BPR BKK. 
 


