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Kepuasan konsumen tidak dapat dinilai dari sudut pandang perusahaan 
saja tetapi juga harus dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan sebagai 
konsumen. Karena itu dalam merumuskan strategi dan program pelayanan, 
perusahaan harus berorientasi pada kepentingan pelanggan sehingga pelanggan 
terpuaskan. Bertolak dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan hal pokok yang 
menjadi tujuan peneliti yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh ekuitas 
merek, pelayanan, dan kepercayaan terhadap kepuasan nasabah BPR. BKK. 
Purwodadi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah BPR. BKK. Purwodadi. 
Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus iterasi. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Variabel dalam 
penelitian ini terdiri dari ekuitas merek (X1), pelayanan (X2), kepercayaan (X3), 
dan kepuasan nasabah (Y). metode pengumpulan data menggunakan metode 
kuesioner. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif persentase dan 
analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh ekuitas 
merek, pelayanan, dan kepercayaan terhadap kepuasan nasabah dan diperoleh 
persamaan Ŷ = 5,224 +  0,450 X1 +  0,243 X2 + 0,305 X3, dari hasil pengujian 
secara simultan diperoleh Fhitung= 62,582 dan R2= 64,4%. Berdasarkan hasil 
pengujian secara parsial, variabel ekuitas merek diperoleh thitung= 6,162 dan r2= 
0,526 pengaruh sebesar 27,67%, variabel pelayanan diperoleh thitung= 2,992 dan 
r2= 0,288 pengaruh sebesar 8,29%, dan kepercayaan diperoleh thitung= 4,795 dan 
r2= 0,434 pengaruh sebesar 18,83%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah Adanya pengaruh yang signifikan 
ekuitas merek, pelayanan, dan kepercayaan terhadap kepuasan nasabah bank BPR. 
BKK. Purwodadi. Besarnya pengaruh tersebut yaitu sebesar 64,4%, sedangkan 
sisanya sebesar 35,6% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam 
penelitian ini. Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan adalah bagi 
perusahaan, hendaknya meningkatkan penanaman tentang kesadaran merek atau 
nama BPR. BKK. Purwodadi, agar selalu melekat dalam benak nasabah ataupun 
calon nasabah, yaitu dengan cara melakukan promosi-promosi dan menawarkan 
tabungan yang berhadiah menarik. Bagi nasabah, hendaknya nasabah lebih 
memperhatikan tentang aspek kepercayaan yaitu dengan lebih memperhatikan 
kinerja karyawan bank, selain itu hendaknya nasabah lebih memperhatikan 
tentang pelayanan pada saat melakukan transaksi, seperti ketika menemui 
kesulitan, hendaknya meminta bantuan kepada karyawan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada masa seperti sekarang ini, bisnis perbankan sangat 

menjanjikan karena banyak investor dalam negeri maupun asing yang tertarik 

untuk menanamkan modalnya dalam bidang perbankan. Hal ini dikarenakan 

tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh cukup signifikan di 

tengah badai krisis yang melanda perekonomian global. Peranan bank dalam 

membantu meningkatkan tingkat perekonomian sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Salah satunya adalah pemberian kredit sebagai modal usaha 

masyarakat. Penawaran kredit oleh bank dengan bunga yang ringan dan menarik, 

dapat menarik minat masyarakat untuk menabung atau meminjam uang kepada 

pihak bank. Saat ini banyak sekali terdapat bank-bank perkreditan yang muncul 

dengan menawarkan berbagai layanan salah satunya penawaran pinjaman dengan 

bunga yang menarik dan agunan yang rendah. 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006:6) jasa merupakan semua aktivitas ekonomi 

yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya 

dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah 

(misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) konsumen. Kotler 

dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006:6) mendefinisikan jasa sebagai setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, 

1 
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pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.  

Menurut Kotler dan Keller (2009:177) kepuasan merupakan perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja 

(hasil) produk  yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. 

Menurut Oliver dalam Barnes (2003:64) kepuasan adalah tanggapan pelanggan 

atas terpenuhinya kebutuhannya. Menurut Zeithaml dan Bitner dalam Lupiyoadi 

dan Hamdani (2006:192) faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah 

persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. 

Menurut Fornell dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006:192) tingkat 

kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan 

mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap 

harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang 

diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, 

dan meningkatkan reputasi bisnis. 

Faktor-faktor yang memicu kepuasan pelanggan meliputi: pelayanan 

dengan nilai tambah, tampilan produk atau jasa, dan aspek-aspek tertentu dari 

bisnis yang bersangkutan (Barnes, 2003:69). Pemicu kepuasan yang paling 

penting yang menjamin kepuasan pelanggan sepenuhnya seringkali adalah 

penilaian-penilaian yang paling intangible, yaitu emosi pada saat berhubungan: 

bagaimana perasaan pelanggan. Babbin dan Griffin dalam Barnes (2003:75) 

mengartikan kepuasan pelanggan sebagai suatu emosi yang dihasilkan  dari 



3 
 

 
 

penilaian-penilaian atas rangkaian pengalaman. Penilaian-penilaian ini terdiri dari 

berbagai proses yang berbeda-beda yang memicu respon-respon afektif. 

Merek, yang lebih spesifik disebut sebagai ekuitas merek (nilai dari 

merek) dapat menjadi asset yang paling berharga bagi perusahaan Herremans et 

al., dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124) . Hal itu dapat membolehkan 

perusahaan untuk menikmati loyalitas merek yang tinggi, kesadaran nama, 

kualitas yang dirasakan dan hubungan yang kuat antara merek dan pelanggan 

Bristow et al.,. Bharadwaj et al., dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124) “stress 

that brand equity is important for services that are dominated by experience and 

credence attributes,such as banking services” menekankan bahwa ekuitas merek 

sangat penting bagi pelayanan yang dikuasai oleh pengalaman dan kepercayaan, 

seperti dalam pelayanan perbankan. Berry dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124) 

menambahkan bahwa ada dua komponen dari ekuitas merek yaitu kesadaran akan 

merek dan arti merek. Arti merek terpengaruh oleh pengalaman pelanggan 

terhadap perusahaan. 

Faktor dari bank seperti kerja pelayanan, karyawan, lingkungan, fitur 

kelengkapan, nilai biaya yang dirasakan, kesan merek, merek yang menimbulkan 

keinginan dan kepribadian merek digunakan untuk menentukan arti dari merek 

Berry dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124). Kesadaran akan merek, di lain 

pihak, adalah merek yang diperkenalkan oleh perusahaan melalui periklanan, 

fasilitas pelayanan, dan penampilan dari penyedia layanan, nama perusahaan, dan 

logo. Sumber lain dari kesadaran akan merek adalah komunikasi merek dari 

perusahaan terhadap pihak luar yaitu pemberian informasi kepada pelanggan 
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tentang pelayanan, seperti komunikasi dari mulut ke mulut dan hubungan dengan 

masyarakat Berry dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124) 

Asosiasi pemasaran Amerika mendefinisikan merek (brand) sebagai 

“nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok 

penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing.”(Kotler 

dan Keller, 2009:332). Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada 

produk dan jasa (Kotler dan Keller, 2009:334). Nilai ini bisa dicerminkan dalam 

cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa 

pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. 

Pada kondisi persaingan yang semakin kompetitif sekarang ini, keputusan 

konsumen dalam membeli produk maupun jasa yang ditawarkan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti faktor harga, kelengkapan produk, Service / Pelayanan 

yang baik, lokasi, dan promosi yang dilakukan (Kotler dan Amstrong, 2001 : 

212). 

Konsumen akan memutuskan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan 

oleh pihak penyedia jasa apabila pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan telah 

sesuai, atau setidaknya hampir sama dengan apa yang konsumen harapkan 

(Tjiptono. 2001 : 125). 

Menurut Freddy Rangkuti (2006), pelayanan jasa yang berkualitas adalah 

syarat utama bagi konsumen untuk memutuskan menggunakan jasa. Sedangkan 

menurut Tjiptono pelayanan yang baik dapat dijadikan modal untuk menarik 

minat konsumen (Tjiptono, 2001:235).  
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Dalam bisnis perbankan, selain pelayanan yang maksimal juga dibutuhkan 

suatu kepercayaan antara nasabah terhadap bank. Menurut Barnes (2003:148) 

definisi tentang kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan 

apa yang ia inginkan pada diri orang lain, dan bukan apa yang ia takutkan. 

Morgan dan Hunt dalam Akbar dan Parvez (2009:26) “stated that trust exists only 

when one party has confidence in an ex-change partner’s reliability and integrity” 

menyatakan bahwa kepercayaan hanya ada ketika salah satu pihak yakin dalam 

hubungan kerja sama yang dapat diandalkan dan mempunyai integritas. 

Pada masa seperti sekarang ini, bisnis perbankan sangat menjanjikan 

karena banyak investor dalam negeri maupun asing yang tertarik untuk 

menanamkan modalnya dalam bidang perbankan. Hal ini dikarenakan tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh cukup signifikan di tengah badai 

krisis yang melanda perekonomian global. Peranan bank dalam membantu 

meningkatkan tingkat perekonomian sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah 

satunya adalah pemberian kredit sebagai modal usaha masyarakat. Penawaran 

kredit oleh bank dengan bunga yang ringan dan menarik, dapat menarik minat 

masyarakat untuk menabung atau meminjam uang kepada pihak bank. Saat ini 

banyak sekali terdapat bank-bank perkreditan yang muncul dengan menawarkan 

berbagai layanan salah satunya penawaran pinjaman dengan bunga yang menarik 

dan agunan yang rendah. 

Salah satu bank perkreditan yang sudah cukup lama berdiri adalah PD. 

BPR. BKK. Purwodadi. Bank tersebut merupakan bank yang besar yang memiliki 

kantor cabang pada setiap kecamatan yang ada di kabupaten Grobogan. Saat ini 
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PD. BPR. BKK. Purwodadi harus menghadapi persaingan dengan beberapa bank 

perkreditan lain yang ada di kabupaten Grobogan. Untuk menghadapi persaingan 

antar bank yang terjadi saat ini, bank harus mampu memberikan pelayanan yang 

prima demi mendapatkan kepuasan nasabah.  

Nasabah yang puas akan cenderung untuk melakukan transaksi kembali, 

hal inilah yang disebut loyalitas nasabah. Dengan pelayanan yang prima, nasabah 

akan cenderung loyal terhadap bank dan masyarakat yang belum menjadi nasabah 

akan tertarik untuk menyimpan atau meminjam uang di bank. Sebaliknya, apabila 

pelayanan bank dianggap kurang memuaskan, maka nasabah akan pergi dan 

beralih kepada penyedia layanan atau bank lain. Untuk itulah diperlukan strategi 

peningkatan pelayanan untuk dapat memenangkan persaingan dan mampu 

menciptakan kepuasan nasabah. 

Berdasarkan observasi awal pada BPR. BKK. Purwodadi, diperoleh 

informasi bahwa perusahaan tersebut telah memberikan pelayanan yang sangat 

baik kepada nasabah, dapat dilihat dari penampilan para pegawai yang rapi dan 

bersih, sabar dan hormat dalam melayani nasabah (Kenyamanan). Selain itu 

fasilitas fisik yang telah memadai seperti ruangan yang dilengkapi pendingin dan 

televisi (Bukti langsung). Pelayanan perbankan mulai dari pagi sampai sore hari 

baik itu dikantor maupun transaksi pembayaran pinjaman di rumah nasabah 

(Keandalan). Adanya kotak saran dan kritik untuk menampung berbagai macam 

keluhan dari nasabah (Daya tanggap). Para pegawai senantiasa memberikan  

petunjuk dan informasi tentang program-program yang ada pada perusahaan 

(Jaminan). Pelayanan yang ramah serta memberikan perhatian penuh terhadap 
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nasabah, selain itu nasabah yang mengantri diberikan minuman ringan selagi 

menunggu antrean (Empati). Namun pada kenyataannya, jumlah nasabah yang 

menabung maupun yang meminjam di bank dalam 1 tahun mengalami fluktuasi. 

Data lebih lengkap dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1 
Data Nasabah BPR. BKK. Purwodadi 

Tahun 2009 

Sumber: BPR. BKK. Purwodadi tahun 2009 
 

NO BULAN 
TABUNGAN DEPOSITO PINJAMAN 

ORANG ORANG ORANG 

1 Januari 54 72 40 

2 Februari 66 96 26 

3 Maret 75 128 47 

4 April 71 79 38 

5 Mei 67 89 48 

6 Juni 68 96 53 

7 Juli 106 80 40 

8 Agustus 84 104 49 

9 September 64 113 25 

10 Oktober 95 86 77 

11 November 63 74 49 

12 Desember 102 141 42 

 Jumlah 915 1158 534 
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Berdasarkan teori yang dikemukakan sebelumnya, seharusnya BPR. BKK. 

Purwodadi mengalami peningkatan jumlah nasabah tiap bulannya, namun 

kenyataannya terjadi beberapa kali penurunan pada bulan April keseluruhan 

nasabah sebanyak 62 nasabah, pada bulan Juli keseluruhan nasabah sebanyak 29 

nasabah, pada bulan Agustus sebanyak 22 nasabah, pada bulan September 

sebanyak 44 nasabah dan sedangkan pada bulan November sebanyak 72 nasabah. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh 

manakah  ekuitas merek, pelayanan yang diterapkan, dan kepercayaan yang 

diberikan kepada nasabah berpengaruh pada tingkat kepuasan nasabah.  

Sehubungan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: 

“Pengaruh Ekuitas Merek, Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap 

Kepuasan Nasabah BPR. BKK. Purwodadi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh  ekuitas merek terhadap kepuasan nasabah BPR. BKK. 

Purwodadi? 

2. Adakah pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah BPR. BKK. 

Purwodadi? 

3. Adakah pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan nasabah BPR. BKK. 

Purwodadi? 
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4. Adakah pengaruh ekuitas merek, pelayanan, dan kepercayaan terhadap 

kepuasan nasabah BPR. BKK. Purwodadi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor ekuitas merek 

terhadap kepuasan nasabah BPR. BKK. Purwodadi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah BPR. BKK. Purwodadi. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor kepercayaan 

terhadap kepuasan nasabah BPR. BKK. Purwodadi. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekuitas merek, pelayanan 

dan kepercayaan terhadap kepuasan nasabah dan variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BPR. BKK. Purwodadi. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi pembaca 

 Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat sebagai sarana untuk 

menambah pengetahuan mengenai penelitian pemasaran 
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b. Bagi civitas akademika 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan 

dan sumbangan pemikiran  dalam penelitian tentang pengaruh ekuitas 

merek, pelayanan dan kepercayaan terhadap kepuasan nasabah 

c. Bagi peneliti lebih lanjut 

 Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran serta 

pengetahuan untuk penelitian lebih lanjut dengan menambahkan 

variabel-variabel yang berbeda 

2. Manfaat praktis 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

informasi dalam pengambilan kebijakan bagi pihak direksi bank BPR. 

BKK. Purwodadi dan pemerintah daerah Kab. Grobogan, sehingga 

kedepannya bank BPR ini bisa lebih berkembang dan maju.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pemasaran Jasa 

 Pemasaran merupakan suatu proses sosial manajerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang diinginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai dengan orang lain atau satu sama 

lain (Kotler,2009:2). 

Suatu cara bagi perusahaan jasa untuk tetap dapat unggul bersaing adalah 

memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaingnya secara 

konsisten. Harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman masa lalunya, 

pembicaraan dari mulut ke mulut serta promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

jasa kemudian dibandingkannya. 

 Konsep pemasaran produk pada hakekatnya sama dengan pemasaran 

jasa. Dalam kedua hal tersebut, pemasaran harus memilih dan menganalisis pasar 

sasarannya. Kemudian suatu program pemasaran harus di bangun di sekitar 

bagian-bagian dari marketing mix, yakni produk (barang atau jasa), struktur 

harga, sistem distribusi, dan program promosi. Dalam praktek terdapat banyak 

persamaan yang hakiki. Sebaliknya ciri-ciri dasar yang membedakan jasa dari 

produk biasanya menghasilkan program pemasaran yang sangat berlainan dalam 

organisasi jasa. Strategi dan taktik yang digunakan dalam pemasaran 

konvensional suatu produk kerap kali tidak cocok untuk pemasaran jasa ( Stanton, 

2002:219) 

11 
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2.1.1 Strategi Bauran Pemasaran Jasa 

Strategi bauran jasa pemasaran diartikan sebagai penerapan secara tepat 

bauran pemasaran dalam pengambilan keputusan manajerial untuk menetukan dan 

melakukan proses produksi. Bauran pemasaran yang dimaksud adalah kombinasi 

dari faktor produk, harga, promosi, dan distribusi. Menurut Lupiyoadi dan 

Hamdani (2006 : 70), strategi yang berlaku terbatas dalam pemasaran produk 

barang pada perusahaan manufaktur, sedangkan untuk pemasaran jasa perlu 

ditambah lagi dengan faktor orang (people), proses (process), dan layanan 

pelanggan (customer service) 

2.1.2 Produk Jasa 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau 

tidak (Kotler, 1998:45). Pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi 

yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik ataupun konstruksi, 

yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan 

dan memberi nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan 

atau kesehatan) atau pemecah atas masalah yang dihadapi konsumen 

(Lupiyoadi,2001:5) 

2.1.3 Karakteristik Jasa 

Ada empat karakteristik pokok jasa yang membedakannya dengan barang 

ke empat karakteristik tersebut meliputi. (Fandy Tjiptono, 2001 :15) 
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1. Intangibility (ketidaknyataan) 

 Jasa berbeda dengan barang, jika barang merupakan suatu objek, 

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

atau usaha. Jasa bersifat intangible artinya tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Konsep intangibel itu sendiri 

memiliki dua pengertian (Leonar L. bery dalam Enis dan Cox, 1988) yaitu: 

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa 

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

secara rohaniah 

2. Inseparability (keadaan tidak terpisahkan) 

 Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian  diproduksi 

dan secara bersamaan, interaksi antara penyedia jasa dan konsumen 

merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. 

3. Variabelity (keragaman) 

 Jasa besifat sangat variabel karena merupakan nonstandardiyed 

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jasa, tergantung pada 

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Dalam hal ini penyedia 

jasa dapat menggunakan tiga pendekatan dalam pengendalian kualitasnya  

a. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik 

b. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa (service performance 

process) 
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c. Memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, 

survei pelanggan dan komparison shoping, sehingga pelayanan yang 

kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi 

4. Perishability (keadaan tidak tahan lama) 

 Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Menurut Stantom, Etzel, dan Walker (1991), ada pengecualian 

dalam karakteristik perishability dan penyimpanan jasa. Dalam kasus 

tertentu, jasa bisa disimpan, yaitu dalam bentuk pemesanan (misalnya 

reservasi tiket pesawat dan kamar hotel), peningkatan permintaan akan 

suatu jasa pada saat permintaan sepi (misalnya minivacasen wekends di 

hotel-hotel tertentu dan penundaan penyampaian jasa (misalnya asuransi). 

2.1.4 Kualitas Jasa 

Kualitas total suatu jasa terdiri atas tiga komponen utama (Gronroos dalam 

Hutt dan Speh, 1992) dalam Tjiptono (2001 : 60) yaitu: 

1. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output 

atau keluaran jasa yang diterima pelanggan. Menurut pada Parasuraman, et 

al. (dalam Bojonic 1991), Technical Quality dapat di perinci lagi mejadi : 

a. Search Quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan 

sebelum membeli, misalnya harga. 

b. Experience Quality, yaitu kualitas yang hanya dievaluasi pelanggan 

setelah membeli atau mengkonsumsi jasa. Contohnya ketepatan 

waktu, kecepatan pelayanan, dan kerapian hasil. 
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c. Crendence Quality, yaitu kualitas yang sukar dievaluasi pelanggan 

meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa. Misalnya kualitas operasi 

jantung.  

2. Functional Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa. 

3. Corporate Image, yaitu profil, reputasi, citra umum, dan daya tarik   

khusus suatu perusahaan. 

Berdasarkan komponen-komponen diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa out-put jasa dan cara penyampaiannya merupakan faktor-faktor yang 

dipergunakan dalam menilai kualitas jasa. Oleh karena pelanggan terlibat dalam 

suatu proses jasa, maka sering kali penentuan kualitas jasa menjadi sangat 

kompleks. 

2.2 Kepuasan Nasabah 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler (2000 : 42) adalah sejauh mana 

kinerja yang diberikan oleh suatu produk sepadan dengan harapan pembeli. Jika 

kinerja produk kurang dari yang diharapkan itu, maka pembelinya tidak merasa 

puas. Seorang pelanggan dapat saja mengalami beberapa derajat kepuasan, jika 

kinerja kurang dari harapan, pelanggannya kecewa. Jika kinerja sepadan dengan 

harapan, maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan sangat 

puas atau sangat senang. 

Menurut Engel, et al dalam Tjiptono (2004 :146) mengungkapkan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui 
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harapan pelanggan. Kotler, dkk (2001 : 50) menandaskan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

yang ia rasakan dibandingkan dengan harapan. 

Menurut Oliver dalam Sulistyo (1999:11) kepuasan keseluruhan 

ditetukan oleh ketidak sesuaian harapan yang merupakan perbandingan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan. Menurut Oliver dalam Barnes (2003:64) 

kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. 

Dari berbagai definisi tentang kepuasan pelanggan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup 

perbedaan antara harapan konsumen dan kinerja perusahaan atau hasil yang 

dirasakan konsumen.  

Konsep kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2004:147) dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut : 

3.  

 

 

4.  

  

  

 Gambar 2.1 
  Konsep Kepuasan Pelanggan 
 

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan akan menciptakan 

suatu produk yang diharapkan nilai produk itu sesuai dengan harapan 

Tujuan 
Perusahaan 

Produk 
 

Nilai Produk bagi 
Pelanggan 

Kebutuhan dan keinginan pelanggan 

Harapan pelanggan terhadap produk 

Tingkat Kepuasan Pelanggan 
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nasabah/pelanggan produk tersebut. Sehingga pelanggan akan merasa puas 

apabila harapan dari suatu produk/jasa terpenuhi. 

2.2.1 Manfaat Kepuasan Nasabah 

Pada prinsipnya, kualitas jasa berpotensi menciptakan kepuasan 

pelanggan yang pada gilirannya akan memberikan sejumlah manfaat seperti 

(Tjiptono dan Gregorius 2004 : 140) : 

1. Terjalin relasi saling menguntungkan jangka panjang antar 

perusahaan dan para pelanggan, 

2. Terbukanya peluang pertumbuhan bisnis melalui pembelian ulang, 

cross-selling dan up-selling (penjualan silang dan penjualan keatas). 

3. Loyalitas pelanggan dapat terbentuk. 

4. Terjadinya komunikasi mulut ke mulut (gethok tular) positif yang 

berpotensi menarik pelanggan baru. 

5. Persepsi pelanggan dan publik terhadap reputasi perusahaan semakin 

positif. 

6. Laba yang diperoleh bisa meningkat. 

2.2.2 Metode Pengukuran Kepuasan Nasabah 

Kotler, et al,. dalam (Tjiptono, 2004: 104) mengidentifikasi 4 metode 

untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Pelanggan dapat menyampaikan keluhan dan saran mereka pada media 

yang digunakan seperti kotak saran, kartu komentar atau via pos. 
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2. Ghost Shooping 

Mempekerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai pelanggan 

3. Lost Customer Analysis 

Mengambil kebijakan perbaikan/ penyempurnaan kinerja perusahaan. 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap pelanggan. 

(Ashish Bhave, 2002 : 1) Measurement of Customer Satisfaction is a new 

significant addition to the new ISO9000: 2000 standard. Organizations certified 

to this standard are now required to identify parameters that cause customer 

satisfaction or dissatisfaction and consciously measure them.  

Artinya pengukuran kepuasan pelanggan merupakan signifikan samping 

baru ISO9000: 2000 standard. Organisasi sertifikasi untuk standar sekarang ini 

diperlukan untuk mengidentifikasi parameter yang menyebabkan kepuasan 

pelanggan atau ketidakpuasan sesuai dengan kondisi. 

Menurut Hawkins dan Lonney dalam Tjiptono (2001:101) atribut – atribut 

pembentuk kepuasan terdiri dari : 

1. Kesesuaian harapan 

Merupakan gabungan dari kemampuan suatu produk atau jasa dan 

produsen yang diandalkan, sehinga suatu produk yang dihasilkan dapat 

sesuai dengan apa yang dijanjikan produsen. 
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2. Kemudahan dalam memperoleh 

Produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen mudah dimanfaatkan 

oleh calon pembeli. 

3. Kesediaan untuk merekomendasikan 

Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama, kesediaan 

pelanggan untuk merekomendasikan produk terhadap teman atau 

keluarganya menjadi ukuran yang penting untuk dianalisis dan ditindak 

lanjut. 

2.2.3 Nilai Kepuasan Nasabah 

Nilai pelanggan (Customer Devered Value) adalah selisih nilai total 

dengan nilai biaya yang timbul dari pembelian dan pemakaian barang atau jasa 

oleh pelanggan. Nilai total terdiri atas nilai yang diperoleh dari : 

1. Produk (Produk Value) 

2. Pelayanan/ jasa (Service Value) 

3. Personil penjual/ karyawan (Personel Value) 

4. Citra perusahaan (Image Value) 

Sedangkan biaya total meliputi sebagai berikut (Fandy Tjiptono, 2004: 

118): 

a. Harga yang harus dibayarkan (Monetary Price) 

b. Biaya waktu (Time Cost) 

c. Biaya energi yang dikeluarkan (Energi Cost) 

d. Biaya psikis (Psychic Cost) 
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Dalam penelitian ini indikator kepuasaan nasabah yang digunakan adalah 

(Tjiptono 2001:101): 

1. Kesesuaian harapan 

2. Kemudahan dalam memperoleh 

3. Kesediaan untuk merekomendasikan 

2.3 Ekuitas Merek 

“Brands, particularly those that are high in brand equity (value of the 

brand) can be organizations most powerful assets”. Merek, yang lebih spesifik 

disebut sebagai ekuitas merek (nilai dari merek) dapat menjadi asset yang paling 

berharga bagi perusahaan Herremans et al. dalam Che-Ha dan Hashim 

(2007:124). “it allows organizations to enjoy high brand loyalty, name awareness, 

perceived quality and strong brand associations with customers”. Hal itu dapat 

membolehkan perusahaan untuk menikmati loyalitas merek yang tinggi, 

kesadaran nama, kualitas yang dirasakan dan hubungan yang kuat antara merek 

dan pelanggan Bristow et al.,. Bharadwaj et al., dalam Che-Ha dan Hashim 

(2007:124) menekankan bahwa ekuitas merek sangat penting bagi pelayanan yang 

dikuasai oleh pengalaman dan kepercayaan, seperti dalam pelayanan perbankan. 

Berry dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124) menambahkan bahwa ada dua 

komponen dari ekuitas merek yaitu kesadaran akan merek dan arti merek. Arti 

merek terpengaruh oleh pengalaman pelanggan terhadap perusahaan. 

Faktor dari bank seperti kerja pelayanan, karyawan, lingkungan, fitur 

kelengkapan, nilai biaya yang dirasakan, kesan merek, merek yang menimbulkan 

keinginan dan kepribadian merek digunakan untuk menentukan arti dari merek 
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Berry dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124). Kesadaran akan merek, di lain 

pihak, adalah merek yang diperkenalkan oleh perusahaan melalui periklanan, 

fasilitas pelayanan, dan penampilan dari penyedia layanan, nama perusahaan, dan 

logo. Sumber lain dari kesadaran akan merek adalah komunikasi merek dari 

perusahaan terhadap pihak luar yaitu pemberian informasi kepada pelanggan 

tentang pelayanan, seperti komunikasi dari mulut ke mulut dan hubungan dengan 

masyarakat Berry dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124). 

Menurut Aaker dalam Umar (2002:424), brand equity adalah satu set 

brand asset dan  liability yang berhubungan dengan sebuah merek, nama, dan 

simbol yang disediakan sebuah produk atau servis bagi konsumen. 

Brand equity memberikan nilai terdiri dari empat fase, Rangkuti dalam 

Alma (2007:158), yaitu: 

1. Dimensi kesadaran merek (brand awareness) 

2. Dimensi persepsi/kesan kualitas (perceived quality) 

3. Dimensi asosiasi (brand association) 

4. Dimensi loyalitas (brand loyalty) 

2.3.1 Pengertian Merek 

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi 

dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa 

penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau 

jasa pesaing (Kotler dan Keller, 2009:332). Ada pula yang berpendapat merek 

adalah nama dan atau simbol yang membedakan (seperti sebuah logo, cap atau 
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kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual 

atau sebuah kelompok penjual tertentu (Aaker dalam Rangkuti, 2002:36). 

Sedangkan menurut Stanton (dalam Rangkuti, 2002:36), merek adalah 

nama, istilah, simbol atau desain khusus atau beberapa kombinasi unsur-unsur ini 

yang dirancang untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

penjual. Menurut Kapferer dalam Rangkuti (2002:16), apabila suatu konsep 

merek yang kuat dapat dikomunikasikan secara baik kepada pasar sasaran yang 

tepat, maka merek tersebut akan menghasilkan brand image yang dapat 

mencerminkan identitas merek yang jelas. Kotler dan Keller (2009:334) 

mendefinisikan ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk 

dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa dan 

bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki 

perusahaan. 

Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan feature, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli (Rangkuti, 

2002:35). Merek dapat memiliki enam tingkat pengertian (Rangkuti, 2002:36), 

yaitu: 

a. Atribut, yaitu merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

b. Manfaat, yaitu suatu merek lebih daripada serangkaian atribut. 

Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Atribut 

diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan/atau 

emosional. 

c. Nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 
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d. Budaya, yaitu merek juga mewakili budaya tertentu. 

e. Kepribadian, yaitu merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. 

f. Pemakai, yaitu merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan produk tersebut. 

2.4 Pelayanan 

2.4.1  Pengertian Pelayanan 

Menurut Tjiptono pelayanan merupakan setiap tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu (Tjiptono, 2001:6). 

Pelayanan menurut Stanton adalah Sesuatu yang dapat didefinisikan secara 

terpisah, tidak berwujud, dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan di mana jasa 

dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak (Stanton, 

1981: 529). Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan merupakan suatu tindakan seseorang kepada orang lain melalui 

penyajian produk sesuai dengan ukuran produk yang berlaku pada produk untuk 

memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang dilayani.  

Ciri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan 

melibatkan upaya manusia atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan 

penyedia pelayanan. Oleh karena itu penjualan atau produsen harus menguasai 

unsur-unsur seperti berikut ini yaitu :  
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a. Kecepatan 

Kecepatan adalah waktu yang digunakan dalam melayani konsumen 

atau pelanggan minimal sama dengan batas waktu standar pelayanan 

yang ditentukan oleh perusahaan. 

b.   Ketepatan  

Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan 

pelanggan. Oleh karena itu ketepatan sangatlah penting dalam 

pelayanan. 

c.   Keamanan  

Dalam melayani para konsumen diharapkan perusahaan memberikan 

rasa aman untuk menggunakan produk atau jasanya.  

d.   Keramah-tamahan  

Dalam melayani para pelanggan, karyawan perusahaan untuk 

mempunyai sikap sopan dan ramah. Oleh karena itu keramah tamahan 

sangat penting, apalagi pada perusahaan yang bergerak dibidang jasa.  

e.   Kenyamanan 

Rasa nyaman timbul seseorang merasa diterima apa adanya. Dengan 

demikian perusahaan harus dapat memberikan rasa nyaman pada 

konsumen. Dengan demikian suatu perusahaam dalam hal ini adalah 

rumah sakit, agar kualitas pelanggan semakin melekat erat dan tidak 

berpaling pada perusahaan lain, perusahaan perlu menguasai lima 

unsur yaitu cepat, tepat, aman, ramah-tamah, dan nyaman. 
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Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang 

disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan 

kemampuan dan keramah tamahan yang ditunjukan melalui sikap dan sifat dalam 

memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumennya. Dengan pelayanan yang 

memuaskan konsumenya, akan menciptakan hubungan yang erat dengan 

perusahaan dan konsumen tidak berpaling kepada perusahaan lain atau pesaing. 

Dan akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen 

dan perusahaan. 

2.4.2 Kualitas Pelayanan 

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 

perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan yang berkualitas, 

pencapaian pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan laba perusahaan tersebut 

sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan Parasuraman et al., dalam 

Akbar dan Parvez (2009:25).  

Menurut Tjiptono (1996:51) kualitas merupakan suatu kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan.  

Kualitas pelayanan menurut Wyckof dalam Tjiptono (2001:59) adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan atau konsumen. Secara umum 

kualitas adalah karakteristik produk atau jasa yang ditentukan oleh pemakai dan 
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diperoleh memlalui pengukuran proses serta melalui perbaikan yang 

berkelanjutan. 

Kualitas pelayanan merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian 

yang diberikan oleh perusahaan jasa dalam rangka memuaskan konsumen dengan 

cara memberikan atau menyampaikan jasa yang melebihi harapan konsumen. Jadi 

penilaian konsumen terhadap kualitas jasa merupakan refleksi persepsi evaluatif 

terhadap pelayanan yang diterimanya pada waktu tertentu. Pada umumnya 

pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta 

pembelian ulang yang lebih sering. 

2.4.3 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut  Parasuraman et al,. dalam Akbar dan Parvez ( 2009:25) ada lima 

dimensi pokok kualitas pelayanan yaitu :  

a. Tangibles (berwujud), yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik yang dapat diandalkan 

keadaaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi jasa. Komponen-komponen dari dimensi 

tangibles meliputi penampilan fisik seperti gedung, ruangan Front-

office, tempat parkir, kebersihan, kerapian, kenyamanan ruangan, dan 

penampilan karyawan. 

b. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan secara 

tepat dan akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 
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pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan 

akurasi yang tinggi. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan 

konsumen akan menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan 

yang dijanjikan. 

c. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas, membiarkan 

konsumen menunggu merupakan persepsi yang negatif dalam kualitas 

pelayanan. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan 

karyawan yang terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan 

keluhan konsumen. 

d. Assurance (jaminan dan kepastian), yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan 

rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi 

beberapa komponen antara  lain komunikasai (communication), 

kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi 

(competence), dan sopan santun (courtesy). 

e. Empathy (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memenuhi keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang para 
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pelanggan, memahami kebutuhan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Berdasarkan beberapa faktor-faktor di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas jasa pelayanan secara 

umum meliputi bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. 

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu perusahaan tertentu, faktor-faktor 

penentu kepuasan terhadap produk dan jasa. Umumnya yang sering digunakan 

konsumen adalah aspek pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang dibeli. 

Faktor pelayanan membawa dampak yang besar dalam mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam menggunakan jasa service. Apabila kualitas 

pelayanan yang diberikan tidak memenuhi harapan konsumen atau bahkan 

kurang, maka hal itu akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

menggynakan jasa. 

Dengan memperhatikan hal ini, maka faktor pelayanan mempunyai 

peranan penting dalam usaha meningkatkan keputusan konsumen dalam 

menggunakan jasa service. 

2.5 Kepercayaan 

Dalam bisnis perbankan, selain pelayanan yang maksimal juga dibutuhkan 

suatu kepercayaan antara nasabah terhadap bank. Morgan dan Hunt dalam Akbar 

dan Parvez (2009:26) “ stated that trust exists only when one party has confidence 

in in an exchange partner’s reliability and integrity” menyatakan bahwa 

kepercayaan hanya ada ketika salah satu pihak yakin dalam hubungan kerja sama 

yang dapat diandalkan dan mempunyai integritas. 
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Menurut Barnes (2003:148) definisi tentang kepercayaan adalah 

keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang ia inginkan pada diri 

orang lain, dan bukan apa yang ia takutkan. Kepercayaan melibatkan kesediaan 

seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa partnernya 

akan memberikan kepuasan yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya 

dimiliki seseorang bahwa kata, janji, atau pernyataan orang lain dapat dipercaya.  

Beberapa elemen penting dari kepercayaan adalah (Barnes, 2003:149): 

1. Kepercayaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan tindakan 

masa lalu. 

2. Watak yang diharapkan dari partner, seperti dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan. 

3. Kepercayaan melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam 

resiko. 

4. Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri partner. 

Menurut Jasfar (2005:166), ada dua faktor penting yang merupakan 

landasan yang menumbuhkan rasa kepercayaan dari karyawan, mitra bisnis dan 

konsumen yaitu: 

1. Perceived competence: persepsi konsumen terhadap kehandalan 

perusahaan, yang merupakan dasar untuk terbentuknya kepercayaan. 

2. Perceived fairness: persepsi konsumen terhadap kejujuran perusahaan, 

baik kejujuran dalam proses maupun dalam strukturnya.   

Menurut Jasfar (2005:165) aspek pentingnya kepercayaan adalah sebagai 

suatu harapan dari pihak-pihak yang berhubungan (participants) akan keahlian, 
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keterandalan dan kejujuran dari mitranya. Menurut Jasfar (2005:181) kepercayaan 

adalah keinginan untuk mempercayai pihak lain di mana dia saling berhubungan 

atau harapan seseorang bahwa kata-kata pihak lain dapat dipercaya. Ganeshan dan 

Shankar dalam Jasfar (2005:165) menjelaskan bahwa kepercayaan itu merupakan 

refleksi dari dua komponen. 

1.  Credibility: yang didasarkan kepada besarnya kepercayaan kemitraan 

dengan organisasi lain dan membutuhkan keahlian untuk menhasilkan 

efektivitas dan kehandalan pekerjaan. 

2.  Benevolence: yang didasarkan pada besarnya kepercayaan kemitraan, 

yang memiliki tujuan dan motivasi yang menjadi kelebihan untuk 

organisasi lain pada saat kondisi yang baru muncul, yaitu kondisi di 

mana komitmen tidak terbentuk. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang dilakukan 

pada penelitian terdahulu. Penelitian mengenai kepuasan konsumen telah banyak 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, beberapa penelitian yang digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian ini adalah penelitian Ishfaq Ahmed,dkk (2009) 

dalam penelitiannya menguji analisa tingkat kepuasa nasabah Bank Nasional 

Pakistan hasilnya ditemukan faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah yaitu 

kenyamanan, suku bunga yang menarik dan karyawan yang terlatih. 

Norbani Che-Ha dan Shahrizal Hashim (2007) meneliti pengaruh ekuitas 

merek terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank di Malaysia. Hasilnya 
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ditemukan bahwa nama/merek yang kuat dipengaruhi oleh persepsi nasabah. 

Nasabah yang puas dan loyal mengindikasikan persepsi nasabah yang positif 

terhadap bank.  

Moh. Muzahid Akbar dan Noorjahan Parvez (2009) meneliti tentang 

pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas konsumen telepon di Bangladesh. Hasilnya untuk bisa memperoleh 

kepercayaan dari konsumen telepon, perusahaan perlu meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Selain itu perusahaan juga perlu menjaga kepercayaan dari 

konsumen agar konsumen menjadi loyal terhadap perusahaan. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh suatu perusahaan khususnya perusahaan jasa dalam 

mengembangkan bisnisnya, jadi dalam hal ini perusahaan harus dituntut secara 

kontinyu atau berkesinambungan melakukan riset untuk mengukur kepuasan 

pelanggan yang cenderung meningkat. Karena dari seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan 

diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan. 

Setiap perusahaan jasa perbankan senantiasa berlomba untuk 

mendapatkan nasabah dengan harapan dapat tetap eksis di dalam dunia 

persaingan yang semakin ketat. Salah satu cara agar perusahaan lebih unggul di 

banding dengan para pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang 

berkualitas, yang memenuhi tingkat harapan pelanggan. Pada dasarnya 

pelanggan akan membandingkan jasa yang telah mereka nikmati dengan yang 
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mereka harapkan. Bila jasa yang mereka nikmati ternyata berada jauh di 

bawah yang mereka harapkan, para pelanggan akan merasa kecewa dan 

kehilangan minat terhadap pemberi jasa tersebut. Sebaliknya, jika jasa yang 

mereka nikmati memenuhi atau melebihi harapan, mereka cenderung akan merasa 

puas dan akan kembali lagi untuk menggunakan jasa tersebut. Perusahaan jasa 

perbankan yang memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada nasabah 

selama dalam transaksi perbankan akan lebih dipilih oleh para calon nasabah. 

Harapan nasabah jasa perbankan yaitu adanya jaminan keamanan, 

nyaman, pelayanan yang baik dan berkualitas untuk mencapai kepuasan nasabah. 

Faktor yang tak kalah penting untuk diperhatikan setelah pelayanan dalam usaha 

jasa adalah mengenai kepercayaan dan ekuitas merek. Dalam usaha jasa harus 

selalu diperhatikan terutama yang berhubungan atau berkaitan erat dengan apa 

yang dirasakan oleh konsumen. 

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa 

yang ia inginkan pada diri orang lain, dan bukan apa yang ia takutkan (Barnes, 

2003:148). Menurut Jasfar (2005:181) kepercayaan adalah keinginan untuk 

mempercayai pihak lain di mana dia saling berhubungan atau harapan seseorang 

bahwa kata-kata pihak lain dapat dipercaya. Kepercayaan melibatkan kesediaan 

seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa partnernya 

akan memberikan kepuasan yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya 

dimiliki seseorang bahwa kata, janji, atau pernyataan orang lain dapat dipercaya. 

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi 

dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa 
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penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau 

jasa pesaing (Kotler dan Keller, 2009:332). Ada pula yang berpendapat merek 

adalah nama dan atau simbol yang membedakan (seperti sebuah logo, cap atau 

kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual 

atau sebuah kelompok penjual tertentu (Aaker dalam Rangkuti, 2002:36). 

Sedangkan menurut Stanton dalam Rangkuti (2002:36), merek adalah 

nama, istilah, simbol atau desain khusus atau beberapa kombinasi unsur-unsur ini 

yang dirancang untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

penjual. Menurut Kapferer dalam Rangkuti (2002:16), apabila suatu konsep 

merek yang kuat dapat dikomunikasikan secara baik kepada pasar sasaran yang 

tepat, maka merek tersebut akan menghasilkan brand image yang dapat 

mencerminkan identitas merek yang jelas. Kotler dan Keller (2009:334) 

mendefinisikan ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk 

dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa dan 

bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat  dilihat bagan kerangka berpikir penelitian 

ini yang mengilustrasikan keterkaitan antara ekuitas merek, pelayanan, dan 

kepercayaan terhadap kepuasan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 
Kerangka Berpikir Kepuasan Pelanggan 

 

2.8 Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 71) Hipotesis adalah suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1:  Ada pengaruh yang signifikan ekuitas merek terhadap kepuasan 

nasabah bank BPR. BKK. Purwodadi 

H2:  Ada pengaruh yang signifikan pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

bank BPR. BKK. Purwodadi 

Kepuasan Pelanggan  
1. Konfirmasi harapan 
2. Kemudahan 

memperoleh 
3. Kesediaan 

merekomendasikan 
(Tjiptono 2001:101) 

4.  

Pelayanan 
1. Bukti fisik  
2. Keandalan 
3. Daya tanggap 
4. Jaminan 
5. Empati 
(Parasuraman, et al, 1990) 

Kepercayaan 
1. Persepsi kehandalan 
2. Persepsi kejujuran 

(Jasfar, 2005:166) 

Ekuitas merek 
1. Kesadaran merek 
2. Persepsi kualitas 
3. Asosiasi merek 
4. Loyalitas merek 
(Alma, 2007:158) 
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H3: Ada pengaruh yang signifikan kepercayaan terhadap kepuasan 

nasabah bank BPR. BKK. Purwodadi 

H4: Ada pengaruh yang signifikan ekuitas merek, pelayanan dan 

kepercayaan secara simultan terhadap kepuasan nasabah bank BPR. 

BKK. Purwodadi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Pengertian populasi menurut Arikunto (2006: 130) adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2004:72), populasi adalah 

kelompok yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditertapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah orang atau 

masyarakat yang berada di objek wisata Goa Jatijajar yang sedang melakukan 

kunjungan wisata. 

3.1.2 Sampel 

Pengertian sampel menurut Arikunto (2006: 131) adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

nasabah yang melakukan transaksi perbankan di bank BPR. BKK. Purwodadi 

dibagi dalam kelompok  umur dan jenis kelamin. 

Karena dalam penelitian ini sulit untuk diketahui populasinya, maka  

pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus iterasi. Mengenai 

ukuran sampel, menurut Sumantri dan Alimuhidin (2006) dapat ditempuh 

melalui beberapa tahap perhitungan. Pada langkah pertama menentukan perkiraan 

harga koefisien korelasi (ρ) terkecil diantara variabel bebas dengan variabel 

36 
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terikat. Kedua, menentukan taraf nyata (α) dan kuasa uji (1-β). Setelah itu baru 

menetukan ukuran sampel secara iteratif. 

Pada iterasi pertama menggunkan rumus : 

  

  

Sedangkan 

  

 

Dimana a-1Z  + b-1Z  merupakan konstanta yang diperoleh dari 

distribusi normal. 

Pada iterasi kedua menggunakan rumus : 

  

Keterangan :  

a-1Z = Konstanta yang di peroleh dari tabel distribusi normal 

b-1Z = Konstanta yang di peroleh  dari tabel distribusi normal  

Sedangkan 

  

Apabila ukuran sampel minimal pada iterasi pertama dan kedua 

harganya sama dengan bilangan satuannya sama maka iterasi berhenti. Apabila 

belum sama perlu dilakukan iterasi ketiga dengan menggunakan rumus seperti 

pada iterasi kedua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Soni Iriansyah (2008) 

yang menganalisis 3 variabel bebas pengaruh harga, citra, dan kualitas pelayanan 

yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dari koefisien korelasi terkecil 
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diperoleh harga sebesar 0,316 yaitu diperoleh dari variable promosi dalam 

penelitian ini korelasi terendah dari variabel bebas ditetapkan ρ= 0,316 taraf nyata 

α = 5%, β = 5%, dengan kuasa uji 95%, sehingga untuk mencari ukuran sampel 

dapat dilakukan sebagai berikut:  

ρ= 0,316 diperoleh dari tabel distribusi normal  

Z1-a = 1,645 dan Z1-β = 1,645  

a. Menghitung iterasi pertama :  

  Uρ =  
2
1 Ln ú

û

ù
ê
ë

é
-
+

316,01
316,01  

 Uρ = 
2
1 Ln ú

û

ù
ê
ë

é
-
+

316,01
316,01  

=  0,327197097 

Maka  

  

 
 

 = 104,1050649 

 = 104 

b. Menghitung iterasi kedua : 

 

Uρ = 
2
1 Ln ú

û

ù
ê
ë

é
-
+

316,01
316,01 + 

)1104(2
316,0

-
 

 = 0,328731077 
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Maka :  

 

 
  = 103,1636797 

 = 103 

c. Menghitung iterasi ketiga :  

 

Uρ = 
2
1 Ln ú

û

ù
ê
ë

é
-
+

316,01
316,01 + 

)1103(2
316,0

-
 

 = 0,328746116 

Maka :  

 

 
 =  103,1545156 

 = 103 

Berdasarkan perhitungan diatas  dan  telah mencapai harga yang 

sama yaitu 103, maka iterasi berhenti sehingga jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 103 nasabah BPR. BKK. Purwodadi yang melakukan 

transaksi perbankan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Accidental Sampling, metode ini merupakan prosedur 

sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai 
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atau diakses (Santoso dan Tjiptono 2001:90). Dalam hal ini pengumpulan data 

dilakukan melalui nasabah yang sedang melakukan transaksi perbankan di BPR. 

BKK. Purwodadi, dengan mendatangi nasabah. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:118).  

3.2.1  Ekuitas Merek (X1) 

Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa. 

Indikatornya adalah kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas 

merek. 

3.2.2 Pelayanan (X2) 

Menurut Tjiptono pelayanan merupakan setiap tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu. Indikatornya adalah bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati. 

3.2.3 Kepercayaan (X3) 

kepercayaan adalah keinginan untuk mempercayai pihak lain di mana dia 

saling berhubungan atau harapan seseorang bahwa kata-kata pihak lain dapat 

dipercaya. Indikatornya adalah perceived competence (persepsi terhadap 

kehandalan) dan perceived fairness (persepsi terhadap kejujuran). 
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3.2.4 Kepuasan Nasabah (Y) 

Pengertian kepuasan pelanggan yaitu mencakup perbedaan antara harapan 

konsumen dan kinerja perusahaan atau hasil yang dirasakan konsumen. Indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini adalan konfirmasi harapan, kemudahan 

memperoleh, kesediaan merekomendasikan. 

3.3 Metode Pengumpulan data 

Teknik untuk memperoleh data yang representatif dilakukan dengan cara: 

a. Metode Dokumentasi 

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung sehingga dapat 

menganalisa kegiatan yang dilakukan perusahaan. Menurut Suharsimi 

(1997:132) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengutip sumber catatan yang sudah ada. Di dalam melakukan metode 

dokumentasi, diselidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data konsumen yang melakukan jasa transaksi perbankan dan data tentang 

berdirinya BPR. BKK. Purwodadi. 

b. Metode Kuesioner 

Metode kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto,2006:151). 

Dalam hal ini angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

tanggapan responden mengenai ekuitas merek, pelayanan dan kepercayaan 
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terhadap kepuasan nasabah BPR. BKK. Purwodadi. Angket yang 

digunakan adalah tipe pilihan untuk memudahkan bagi responden dalam 

memberikan jawaban, karena alternatif jawaban sudah disediakan dan 

hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk menjawabnya. 

Untuk mengukur hasil tanggapan responden, maka digunakan 

skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, 

dimana jawaban yang mendukung pertanyaan diberi skor yang tinggi 

sedangkan untuk jawaban yang tidak atau kurang mendukung diberi skor 

rendah. Adapun gradasi dalam skala likert adalah sebagai berikut: 

a. Sangat setuju     skor 5 

b. Setuju      skor 4 

c. Kurang Setuju     skor 3 

d. Tidak setuju     skor 2 

e. Sangat tidak setuju    skor 1 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan 5 kategori pilihan 

agar tidak ada variasi diantara jawaban-jawaban yang disediakan. 

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1  Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai 

validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 
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validitas yang rendah. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan nilai r tabel. Pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih 

besar dari pada nilai r tabel dengan menggunakan level signifikan 5%.  Untuk 

menguji validitasnya menggunakan korelasi Product Moment Pearson (Arikunto, 

2002:146) 

Rumusan korelasi Product Moment. 
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Keterangan : 

rxy  = Besarnya korelasi  

N  = Besarnya populasi 

X  = Skor Butir ( nilai sekor tertentu ) 

Y  = Skor total Butir  

Langkah berikutnya pengujian validitas ini, peneliti menggunakan bantuan 

komputer dengan software SPSS. 

Pengukuran validitas instrumen diperoleh dari hasil uji coba instrumen 

terhadap 30 responden. Hasil perhitungan validitas dari ke empat variabel adalah 

sebagai berikut : 
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1. Variabel Ekuitas Merek 

Tabel 3.1 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Ekuitas Merek 

No Item  r hitung  r tabel  Keterangan  

1 0,528 0,361 Valid  

2 0,661 0,361 Valid 

3 0,645 0,361 Valid 

4 0,618 0,361 Valid 

5 0,420 0,361 Valid 

6 0,709 0,361 Valid 

7 0,617 0,361 Valid 

8 0,640 0,361 Valid 

9 0,493 0,361 Valid 

10 0,731 0,361 Valid 

11 0,557 0,361 Valid  

12 0,648 0,361 Valid 

13 0,551 0,361 Valid 

14 0,709 0,361 Valid 

   Sumber: data uji coba tahun 2011, diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen variabel ekuitas merek 

tersebut menunjukan bahwa dari tiap soal r hitung > r tabel  yaitu untuk N= 30 dengan 

taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

instrumen variabel ekuitas merek yang digunakan dalam penelitian ini valid dan 

dapat digunakan dalam pengambilan data.  
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2. Variabel Pelayanan 

Tabel 3.2 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Pelayanan 

No Item  r hitung  r tabel  Keterangan  

15 0,621 0,361 Valid  

16 0,567 0,361 Valid 

17 0,749 0,361 Valid 

18 0,413 0,361 Valid 

19 0,508 0,361 Valid 

20 0,626 0,361 Valid 

21 0,731 0,361 Valid 

22 0,620 0,361 Valid 

23 0,457 0,361 Valid 

24 0,643 0,361 Valid 

25 0,630 0,361 Valid  

  Sumber: Data uji coba tahun 2011, diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen variabel pelayanan 

tersebut menunjukan bahwa dari tiap soal r hitung > r tabel  yaitu untuk N= 30 dengan 

taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

instrumen variabel pelayanan yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat 

digunakan dalam pengambilan data.  
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3. Variabel Kepercayaan 

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Kepercayaan 

No Item  r hitung  r tabel  Keterangan  

26 0,780 0,361 Valid 

27 0,406 0,361 Valid 

28 0,458 0,361 Valid 

29 0,823 0,361 Valid 

  Sumber: Data uji coba tahun 2011, diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen variabel kepercayaan 

tersebut menunjukan bahwa r hitung > r tabel  yaitu untuk N= 30 dengan taraf 

signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen 

variabel kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat 

digunakan dalam pengambilan data.  

4. Variabel Kepuasan Nasabah 

Tabel 3.4 Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Kepuasan Nasabah 

No Item  r hitung  r tabel  Keterangan  

30 0,602 0,361 Valid 

31 0,415 0,361 Valid 

32 0,580 0,361 Valid 

33 0,579 0,361 Valid 

34 0,723 0,361 Valid 

35 0,669 0,361 Valid 

36 0,609 0,361 Valid 

  Sumber: Data uji coba tahun 2011, diolah 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa r hitung > r tabel  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instrumen variabel kepuasan nasabah yang digunakan 

dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data.  

3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpulan data karena 

instrumen sudah baik sehingga mampu mencakup data yang dapat dipercaya. 

(Ghozali, 2005:41). Untuk mengetahui jika instrument tersebut relaibel adalah 

dengan cara membandingkan r alpha pada hasil perhitungan dengan SPSS dengan r 

table. Pengujian reliabilitas dengan teknik Alpha dilakukan untuk jenis data interval 

atau essay. Rumusnya adalah : 
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Keterangan : 

=11R   Reliabilitas instrumen 

=k   Banyaknya butir pertanyaan 

=å 2
bs  Jumlah varian butir 

=2
ts   Varian total 

Tingkat reabilitas suatu konstruk dapat dilihat dari hasil uji statistik 

Cronbach Alpha. Suatu konstruk/variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha 0,60 (Nunnaly dalam Ghozali, 2001:129). 
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Tabel 3.5 Reliabilitas Instrumen 

Variabel rhitung Calpha Keterangan 

Ekuitas Merek 0,907 0,60 Reliabel 

Pelayanan 0,880 0,60 Reliabel 

Kepercayaan 0,793 0,60 Reliabel 

Kepuasan Nasabah 0,837 0,60 Reliabel 

  Sumber: Data uji coba tahun 2011, diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrument tersebut menunjukan 

bahwa rhitung > Calpha yaitu untuk N= 30 dengan Cronbach Alpha 0,60 dan pada 

masing- masing perhitungan Uji reliabilitas tiap-tiap variabel Terlihat rhitung 

adalah Positif lebih besar dari Calpha maka butir-butir variabel tersebut adalah 

reliabel    

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah penaksir dalam 

regresi merupakan penaksir kolinear tak bias terbaik. Untuk memperoleh 

persamaan yang paling tepat digunakan parameter regresi yang dicari dengan 

metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). Metode regresi OLS 

akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi 

persyaratan Beast Linear Unbiased Estimation (BLUE). Oleh karena itu 

diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah diformulasikan, 

yang mencakup pengujian normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. 
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3.5.1 Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Mode regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.  

Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat  normal 

probably plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.  

Untuk keperluan analisis data selanjutnya, maka akan lebih mudah dan 

lancar bila variabel – variabel yang diteliti mengikuti distribusi tertentu. Dari 

teori kemungkinan apabila populasi yang diteliti berdistribusi normal maka 

konklusi bisa diterima, tetapi apabila populasi tidak berdistribusi normal maka 

konklusi berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh sebab itu, sebelum mengambil 

keputusan berdasarkan teori tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas 

distribusinya, apakah pada taraf signifikan tertentu atau tidak. Pengujian 

normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya model regresi 

yang diperoleh dengan uji Kolmogorov Smirnov atas data unstandardized  

residual dan dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika 

probabilitas > 0,05 maka model regresi berdistribusi normal. Disamping 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov analisis kenormalan data ini juga 

didukung dari Plot Of Regression Standardized Residual. Apabila grafik yang 
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diperoleh dari output SPSS ternyata diperoleh titik – titik yang mendekati garis 

diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. 

3.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas, artinya antara variable independen yang dengan 

variable independen yang dalam model regresi saling berhubungan secara 

sempurna atau mendekati sempurna (Algifari, 2008:84). 

Konsekuensi yang sangat penting bagi model regresi yang mengandung 

multikolinearitas adalah bahwa kesalahan standard estimasi akan cenderung 

meningkat dengan bertambahnya variable independen, tingkat signifikasi yang 

digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar, dan probabilitas 

mnerima hipotesis yang salah (kesalahan ß) juga akan semakin besar. Akibatnya, 

model regresi yang diperoleh tidak sahih (valid) untuk menaksir nilai variabel 

independen. Diagnosis secara sederhana terhadap adanya multikolinearitas di 

dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

1. Melalui nilai thitung, R2, F. R2 tinggi nilai F ratio tinggi sedangkan 

sebagian besar atau bahkan seluruh koefisien regresi tidak signifikan 

(nilai thitung sangat rendah) mungkin terdapat multikolinearitas dalam 

model tersebut. 

2. Menentukan koefisien korelasi antara variable independen yang satu 

dengan variable independen yang lain. Jika antara dua variable 

independen memiliki korelasi yang spesifik (misalnya, koefisien 

korelasi yang tinggi antara variable independen atau tanda koefisien 

korelasi variable independen berbeda dengan tanda koefisien 
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korelasinya) maka dalam model regresi tersebut terdapat 

multikolinearitas. 

3. Membuat persamaan regresi antarvariabel independen, jika koefisien 

regresinya signifikan maka dalam model tersebut terdapat 

multikolinearitas. 

Menghilangkan adanya multikolinearitas pada suatu model regresi 

terdapat bermacam-macam cara antara lain: 

1. Menghilangkan salah satu atau beberapa variable yang mempunyai 

korelasi tinggi dari model regresi, jika ini dilakukan berarti melakukan 

kesalahan spesifik karena mengeluarkan variable independen dari 

model regresi yang secara teoritis variable tersebut dapat 

mempengaruhi variable dependen. 

2. Menambah data, cara ini bermanfaat jika dapat dipastikan bahwa 

adanya multikolinearitas dalam model disebabkan oleh kesalahan 

ssampel, biasanya digunakan pada penelitian yang menggunakan cross 

section atau data dari kuesioner. 

3.5.3 Uji heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui 

pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS. Apabila 

pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala 

heteroskedastisitas. Munculnya gejala heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 

penaksir dalam model regresi tidak efisien dalam sampel besar maupun kecil. 
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Dari ketiga pengujian di atas menunjukkan bahwa data penelitian 

membentuk distribusi normal dan persamaan regresi yang diperoleh tidak 

mengalami penyimpangan asumsi klasik baik multikolinieritas, maupun 

heterokesdastisitas, dengan demikian persamaan regresi yang diperoleh efisien 

untuk menggambarkan bentuk hubungan antar variabel penelitian. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1  Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel yang ada pada 

penelitian ini yang terdiri dari kualitas pelayanan, fasilitas dan kepuasan 

pelanggan. Langkah-langah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

b. Menentukan skor jawaban dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut : 

% = n x 100% 
 N 
Keterangan 

n   = Jumlah nilai yang diperoleh 

N = Jumlah nilai ideal (jumlah responden x jumlah soal x skor 

tertinggi). 
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3.6.2  Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas dari perubahan sesuatu 

kejadian terhadap kejadian lainya, maka analisis yang digunakan adalah analisis 

Regresi Linear berganda. Bentuk umum dari analisis regresi berganda adalah 

sebagai berikut (Algifari, 2000:85):  

 

Dimana :  

Y : Variabel kepuasaan konsumen  

a1 : Koefisien regresi ekuitas merek 

a2 : Koefisien regresi pelayanan 

a3 : Koefisien regresi kepercayaan 

X1 : Ekuitas merek 

X2  : Pelayanan 

X3 : Kepercayaan 

a = konstanta  

e = Error Of  Term (Variabel Pengganggu) 

  

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan : 

1. Uji Parsial  

Tujuan dari uji t adalah untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen 

dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Pengujian secara 

parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara 

Y = a + a1X1 + a2X2 + a3X3 + e 
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variabel bebas dan terikat. Jika thitung > ttabel, selain melakukan 

pembuktian dengan uji F dan Uji t, perlu juga dicari besarnya 

koefisien determinasi (r2), parsialnya untuk masing - masing 

variabel bebas dan besarnya koefisien determinasi (r2) 

keseluruhan (Algifari, 2000:69). 

2. Uji Simultan 

Uji F yaitu untuk menguji koefisien regresi secara simultan dilakukan 

analisis varians terhadap garis regresinya. Uji F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel-variabel independen (ekuitas merek, 

pelayanan dan kepercayaan) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (kepuasan nasabah).  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh ekuitas 

merek, pelayanan dan kepercayaan terhadap kepuasan nasabah bank BPR. 

BKK. Purwodadi, maka data yang diperoleh dari pengisian kuesioner pada 

nasabah bank BPR. BKK. Purwodadi dianalisis melalui analisis deskriptif 

untuk memberikan gambaran masing-masing variabel. 

4.2 Deskripsi Responden 

a. Umur 

Deskripsi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi responden berdasarkan umur 
No Interval Umur f % 

1 61>thn 1 0,97 
2 51-60 thn 15 14,56 
3 41-50 thn 39 37,86 
4 31-40 thn 40 38,83 
5 <30 thn 8 7,76 

 
Jumlah 103 100 

 

Terlihat pada tabel 4.1, responden dengan jumlah terkecil adalah 

interval umur 61> tahun sebanyak 1 orang (0,97%), jumlah responden 

terbanyak adalah berumur 31-40 tahun yaitu 40 orang (38,83%), hal ini 

menunjukkan bahwa nasabah yang menjadi responden yang sering 

melakukan transaksi berada pada masa produktif. 
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b. Jenis kelamin 

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 
No Jenis Kelamin f % 

1 Laki-laki 62 60,19 
2 Perempuan 41 39,80 

 
Jumlah 103 100 

 

Seperti terlihat pada tabel 4.2, jumlah responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 62 orang, sedangkan yang berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 41 orang. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah yang 

sering melakukan transaksi adalah laki-laki. 

c. Pekerjaan 

Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.3 deskripsi responden berdasarkan pekerjaan 
No Pekerjaan f % 

1 Guru/PNS 15 14,56 
2 TNI/Polri 1 0,97 
3 Petani 39 37,86 
4 Swasta 8 7,76 
5 Lainnya 40 38,83 

 
Jumlah 103 100 

 

 Berdasarkan tabel 4.3, responden yang bekerja sebagai guru/pns 

sebanyak 15 orang, TNI/Polri sebanyak 1 orang, petani sebanyak 39 

orang, swasta 8 orang, dan pekerjaan lainnya yaitu seperti pedagang dan 

pemilik toko sebanyak 40 orang. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah 
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yang menjadi responden terbanyak mempunyai pekerjaan sebagai 

pedagang dan atau pemilik toko. 

4.3 Deskripsi Variabel 

4.3.1 Deskripsi Variabel Ekuitas Merek 

Faktor dari bank seperti kerja pelayanan, karyawan, lingkungan, 

fitur kelengkapan, nilai biaya yang dirasakan, kesan merek, merek yang 

menimbulkan keinginan dan kepribadian merek digunakan untuk 

menentukan arti dari merek. Gambaran persepsi nasabah terhadap ekuitas 

merek bank dapat dilihat dalam tabel 4.4. 
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Tabel.4.4 Tanggapan responden tentang ekuitas merek BPR. BKK. Purwodadi 

Sumber : data penelitian diolah tahun 2011 

Berdasarkan Tabel 4.4, indikator yang paling berpengaruh terhadap 

variabel ekuitas merek yaitu indikator loyalitas merek melalui aspek akan 

memberitahu pihak lain tentang pelayanan di bank, terbanyak responden 

menyatakan setuju sebanyak 57 orang (55,33%), dan indikator asosiasi 

N
O Aspek 

  
Frekuensi / (%) Jumlah 

SS % S % KS % TS % STS % N % 
1 BPR. BKK.Purwodadi 

adalah bank terkenal 12 11,65 54 52,42 19 18,45 15 14,56 3 2,91 103 100 

2 BPR. BKK. Purwodadi 
sangat terpercaya 3 2,91 15 14,56 10 9,71 61 59,22 14 13,59 103 100 

3 BPR. BKK. Purwodadi 
lebih baik dibanding bank 
perkreditan yang lain 

18 17,47 27 26,21 45 43,69 12 11,65 1 0,97 103 100 

4 Anda setia melakukan 
transaksi menabung atau 
meminjam uang di BPR. 
BKK. Purwodadi 

2 1,94 11 10,68 29 28,15 37 35,92 24 23,30 103 100 

5 Anda mendapat kemudahan 
dalam proses mengajukan 
kredit 

2 1,94 15 14,56 16 15,53 57 55,33 13 12,62 103 100 

6 Penawaran tingkat suku 
bunga yang menarik 11 10,68 56 54,37 16 15,53 12 11,65 8 7,77 103 100 

7 Keringanan dalam 
mengajukan agunan sebagai 
syarat pengajuan kredit 

13 12,62 17 16,50 34 33,01 29 28,15 10 9,71 103 100 

8 Penawaran jenis tabungan 
yang beragam dan 
berhadiah menarik 

14 13,59 17 16,50 33 32,03 29 28,15 10 9,71 103 100 

9 BPR. BKK. Purwodadi 
merupakan bank yang 
berkualitas 

17 16,50 52 50,48 19 18,45 12 11,65 3 2,91 103 100 

10 BPR. BKK. Purwodadi 
telah menjadi bank yang 
terbaik 

15 14,56 63 61,16 10 9,71 15 14,56 0 0 103 100 

11 Anda mempercayakan 
transaksi perbankan di 
BPR. BKK. Purwodadi 

21 20,39 28 27,18 41 39,80 12 11,65 1 0,97 103 100 

12 Anda akan memberitahu 
pihak lain tentang 
pelayanan di BPR. BKK. 
Purwodadi 

16 15,53 57 55,33 15 14,56 15 14,56 0 0 103 100 

13 Anda hanya percaya uang 
anda disimpan pada BPR. 
BKK. Purwodadi 

19 18,45 54 52,42 12 11,65 11 10,68 7 6,80 103 100 

14 Anda tidak akan berganti ke 
bank perkreditan lain jika 
terjadi kenaikan suku bunga 
bank di BPR. BKK. 
Purwodadi 

40 38,83 24 23,30 23 22,33 10 9,71 6 5,82 103 100 
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merek melalui aspek BPR. BKK. Purwodadi telah menjadi bank yang 

terbaik, terbanyak responden menyatakan setuju sebanyak 63 orang 

(61,16%). 

4.3.2 Deskripsi Variabel Pelayanan 

Variabel pelayanan terdiri dari beberapa indikator, yaitu bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Gambaran persepsi nasabah 

terhadap pelayanan bank BPR. BKK. Purwodadi dapat dilihat pada tabel 

4.5. 

Tabel. 4.5 tanggapan responden tentang pelayanan bank BPR. BKK. Purwodadi 

Sumber: data primer penelitian diolah tahun 2011 

NO 
Aspek 

  
Frekuensi / (%) Jumlah 

SS % S % KS % TS % STS % N % 
1 Karyawan bank 

memberikan pelayanan 
dengan sopan dan ramah  

14 13,59 31 30,10 34 33,01 17 16,50 7 6,80 103 100 

2 Tidak semua karyawan 
bank berpakaian rapi  0 0 11 10,68 31 30,10 37 35,92 24 23,30 103 100 

3 Kondisi ruang tunggu bank 
sangat baik dan nyaman  12 11,65 59 57,28 15 14,56 15 14,56 2 1,94 103 100 

4 Ketepatan petugas teller 
bank dalam menghitung 
jumlah uang dalam 
transaksi simpan maupun 
pinjam  

12 11,65 56 54,37 16 15,53 12 11,65 7 6,80 103 100 

5 Petugas teller bank 
memberikan layanan 
dengan cepat  

14 13,59 31 30,10 34 33,01 17 16,50 7 6,80 103 100 

6 Pelayanan transaksi 
perbankan yang cepat dari 
petugas teller  

4 3,89 25 24,28 19 18,45 38 36,90 17 16,50 103 100 

7 Karyawan cepat dan 
tanggap dalam mengatasi 
keluhan dari nasabah 

0 0 13 12,62 24 23,30 39 37,87 27 26,21 103 100 

8 Pengamanan oleh petugas 
keamanan membuat anda 
merasa aman dan nyaman  

9 8,73 45 43,69 20 19,42 20 19,42 9 8,73 103 100 

9 Simpanan anda di jamin 
pemerintah dan LPS 7 6,80 32 31,06 44 42,71 20 19,42 0 0 103 100 

10 Pelayanan yang diberikan 
karyawan bank telah 
memenuhi keinginan anda 

0 0 18 17,47 34 33,01 43 41,74 8 7,77 103 100 

11 Karyawan bank senantiasa 
siap membantu ketika anda 
menemui masalah 

12 11,65 39 37,87 42 40,78 9 8,73 1 0,97 103 100 
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Berdasarkan Tabel 4.5, indikator yang paling berpengaruh terhadap 

variabel pelayanan yaitu indikator bukti fisik melalui aspek kondisi ruang 

tunggu yang baik dan nyaman, terbanyak responden menyatakan setuju 

sebanyak 59 orang (57,28%), dan indikator keandalan melalui aspek 

ketepatan petugas bank dalam menghitung uang, terbanyak responden 

menyatakan setuju sebanyak 56 orang (54,37%). 

4.3.3 Deskripsi Variabel Kepercayaan 

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan 

apa yang ia inginkan pada diri orang lain, dan bukan apa yang ia takutkan. 

Variabel kepercayaan terdiri dari dua variable yaitu persepsi kehandalan 

dan persepsi kejujuran. Gambaran persepsi nasabah terhadap kepercayaan 

terhadap bank BPR. BKK. Purwodadi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel.4.6 tanggapan responden tentang kepercayaan bank BPR. BKK. Purwodadi 

Sumber: data primer penelitian diolah tahun 2011 

Berdasarkan tabel 4.6, indikator yang paling berpengaruh terhadap 

variabel kepercayaan yaitu indikator persepsi kehandalan melalui aspek 

kinerja karyawan dapat diandalkan, terbanyak responden menyatakan 

setuju sebanyak 35 orang (33,98%), dan indikator persepsi kejujuran 

N
O Aspek 

  
Frekuensi / (%) Jumlah 

SS % S % KS % TS % STS % N % 

1 Kinerja karyawan bank 
dapat  anda andalkan  12 11,65 35 33,98 33 32,03 19 18,45 4 3,89 103 100 

2 Bank dapat memberikan 
jaminan rasa aman 
terhadap uang anda 

3 2,91 23 22,33 28 27,18 33 32,03 16 15,53 103 100 

3 Karyawan senantiasa 
terbuka dalam memberikan 
informasi yang anda 
butuhkan 

0 0 13 12,62 28 27,18 37 35,92 25 24,28 103 100 

4 Bank terbuka dalam proses 
transaksi baik simpan 
maupun pinjam 

9 8,73 45 43,69 24 23,30 17 16,50 8 7,77 103 100 
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melalui aspek bank terbuka dalam proses transaksi, terbanyak responden 

menyatakan setuju sebanyak 45 orang (43,69%). 

4.3.4 Deskripsi Variabel Kepuasan Nasabah 

Kepuasan pelanggan yaitu hasil membandingkan harapan dan 

kenyataan (hasil) dari suatu produk barang atau jasa. Kepuasan pelanggan 

menurut Kotler (2000 : 42) adalah sejauh mana kinerja yang diberikan 

oleh suatu produk sepadan dengan harapan pembeli. Menurut Engel, et al 

dalam Tjiptono (2004 :146) mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan 

pelanggan. Variabel kepuasan pelanggan terdiri tiga indikator, yaitu: 

konfirmasi harapan, kemudahan memperoleh, dan kesediaan 

merekomendasikan. Gambaran kepuasan nasabah terhadap bank BPR. 

BKK. Purwodadi dapat dilihat pada tabel 4.7. 
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Tabel. 4.7 tanggapan responden terhadap kepuasan nasabah bank BPR. BKK. 
Purwodadi 

Sumber: data primer penelitian diolah tahun 2011 

Berdasarkan tabel 4.7, indikator yang paling berpengaruh terhadap 

variabel kepuasan nasabah yaitu indikator konfirmasi harapan melalui 

aspek tingkat suku bunga yang ditetapkan memenuhi harapan, terbanyak 

responden menyatakan setuju sebanyak 44 orang (42,71%), dan indikator 

kemudahan memperoleh melalui aspek kemudahan dalam mendapatkan 

pelayanan yang dijanjikan, terbanyak responden menyatakan setuju 

sebanyak 44 orang (42,71%). 

 

 

N
O Aspek 

  
Frekuensi / (%) Jumlah 

SS % S % KS % TS % STS % N % 

1 BPR. BKK. Purwodadi telah 
mampu memenuhi semua 
harapan dan keinginan anda 

7 6,80 32 31,06 43 41,75 20 19.42 1 0,97 103 100 

2 Tingkat suku bunga yang 
ditetapkan oleh bank telah 
memenuhi harapan anda    

8 7,77 44 42,71 34 33,00 17 16,50 0 0 103 100 

3 Ketepatan dan ketelitian 
dalam menanggapi keluhan 
sesuai dengan harapan anda 

0 0 13 12,62 38 36,90 43 41,75 9 8,73 103 100 

4 Kemudahan anda dalam 
mendapatkan pelayanan 
yang dijanjikan 

12 11,65 44 42,71 37 35,92 9 8,73 1 0,97 103 100 

5 Kemudahan anda dalam 
melakukan transaksi kredit 
baik di rumah maupun di 
bank 

12 11,65 41 39,80 27 26,21 19 18,45 4 3,89 103 100 

6 Anda akan memberitahu dan 
menceritakan kepada pihak 
lain atas kemudahan 
pelayanan yang telah 
diberikan oleh BPR. BKK. 
Purwodadi 

17 16,50 41 39,80 22 21,36 20 19,42 3 2,91 103 100 

7 Jika ada teman, saudara, 
atau keluarga yang 
membutuhkan pelayanan 
bank perkreditan, anda akan 
menyarankan untuk 
menabung dan bertransaksi 
di BPR. BKK. Purwodadi 

25 24,28 40 38,83 23 22,33 13 12,62 2 1,94 103 100 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Multikolinieritas 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar variabel 

bebasnya tidak memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung 

multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflatio Factor (VIF). Antara variabel bebas dikatakan 

multikolinearitas apabila < 0,1 dan VIF > 10. Hasil pengujian 

multikolinearitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 
Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas 

Variabel bebas Toleransi VIF 
Ekuitas Merek (X1) 0.705 1.419 

Pelayanan (X2) 0.695 1.440 
Kepercayaan (X3) 0.668 1.496 
Sumber: analisis data penelitian 2011 

Terlihat dari tabel di atas, nilai toleransi dari masing-masing 

variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas. 

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS 16 

diperoleh scatter plot yang tidak membentuk pola tertentu, maka model 

regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Lebih jelasnya pola 

scatter plot dari hasil perhitungan diperlihatkan di bawah ini. 
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Gambar 4.1 Scatterplot 

Terlihat dari grafik di atas, titik-titik tersebar di sekitar nol pada 

sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas atau bersifat homogen. 

4.4.3. Uji Normalitas 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah 

data dan model regresi berdistribusi normal. Kenormalan data dapat dilihat 

dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dari masing-masing variabel. 

Data analisis dengan bantuan komputer program SPSS 16. Dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 

maka data penelitian berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat dari output SPSS 

16 seperti pada tabel berikut. 

-3 -2 -1 0 1 2

R e g re s s io n  S ta n d a rd iz e d  P re d ic te d  V a lu e

-2

0

2

4

Regression Studentized Residual

D e p e n d e n t V a r ia b le : K e p u a s a n  n a s a b a h

S c a tte rp lo t
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 Tabel 4.9. Hasil pengujian Uji Distibusi Normal menggunakan 
Uji Kolmogorov-Smirnov 

 
Terlihat dari tabel tersebut pada baris asymp. Sig variabel Ekuitas 

Merek (0,592), variabel Pelayanan (0,104), variabel Kepercayaan (0,087) 

dan variabel Kepuasan Nasabah (0,144). Karena probabilitas > 0,05 hal ini 

berarti bahwa Ho diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. 

Di samping menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, analisis 

kenormalan data ini juga didukung dari Plot of Regression Standardized 

Residual. Apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS 16 ternyata titik-

titik mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

berdistribusi normal. Lebih jelasnya hasil uji normalitas data dapat dilihat 

pada grafik berikut. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

103 103 103 103
64.7018 60.7237 57.6699 66.7406
7.88226 7.13933 9.28354 8.18801

.076 .120 .123 .113

.076 .119 .089 .113
-.063 -.120 -.123 -.085
.771 1.216 1.252 1.147
.592 .104 .087 .144

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Ekuitas Merk Pelayanan Kepercayaan
Kepuasan
nasabah

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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 Gambar 4.2 P-P Plot pengujian normalitas model regresi 

Terlihat dari grafik di atas, titik-titik mendekati garis diagonal yang 

berarti bahwa model regresi berdistribusi normal.   

4.5 Analisis Regresi Berganda 

Dalam rangka menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan 

analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi 

berganda dengan menggunakan program komputerisasi SPSS 16 diperoleh 

hasil seperti pada tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 
Ringkasan Analisis Regresi Berganda 

Keterangan Nilai 
Konstanta 
Koefisien Ekuitas merek (X1) 
Koefisien Pelayanan (X2) 
Koefisien Kepercayaan (X3) 
F hitung 
R 
R² 
R Adjusted 
 t hitung variabel Ekuitas merek (X1) 
 t hitung variabel Pelayanan (X2) 
t hitung variabel Kepercayaan (X3) 
t hitung variabel Kepuasan Nasabah (Y) 
r parsial Ekuitas merek (X1) 
r parsial Pelayanan (X2) 
r parsial Kepercayaan (X3) 

5.224 
0.450 
0.243 
0.305 

62.582 
0.809 
0.655 
0.644 
6.162 
2.992 
4.795 
1.093 
0.526 
0.288 
0.434 

  Sumber: data analisis penelitian 2011 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi yang 

diperoleh yaitu : Ŷ = 5,224 +  0,450 X1 +  0,243 X2 + 0,305 X3.  Persamaan 

regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

a. Tiap kenaikan ekuitas merek, pelayanan, kepercayaan, akan diikuti 

kenaikan tingkat kepuasan, sebaliknya tiap penurunan ekuitas merek, 

pelayanan, kepercayaan, akan diikuti penurunan tingkat kepuasan. 

b. Tiap kenaikan satu angka ekuitas merek akan diikuti kenaikan tingkat 

kepuasan, dengan asumsi pelayanan dan kepercayaan tetap. 

c. Tiap kenaikan satu angka pelayanan akan diikuti kenaikan tingkat 

kepuasan, dengan asumsi ekuitas merek dan kepercayaan tetap. 

d. Tiap kenaikan satu angka kepercayaan akan diikuti kenaikan tingkat 

kepuasan, dengan asumsi ekuitas merek dan pelayanan tetap. 
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4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1. Uji Parsial 

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh koefisien korelasi seperti 

tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 
 Hasil parsial (Uji t) 
 

 

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel Ekuitas Merek 

diperoleh nilai thitung sebesar 6,162 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

< 0,05, maka Ho  ditolak dan H1 diterima, yaitu ada pengaruh yang 

signifikan Ekuitas Merek terhadap Kepuasan Nasabah.  

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel Pelayanan diperoleh 

nilai thitung sebesar 2,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05, 

maka Ho  ditolak dan H2 diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan 

Pelayanan  terhadap Kepuasan Nasabah.  

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel Kepercayaan 

diperoleh nilai thitung sebesar 4,795 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

< 0,05, maka Ho  ditolak dan H3 diterima, yaitu ada pengaruh yang 

signifikan Kepercayaan terhadap Kepuasan Nasabah.  

Coefficientsa

5.224 4.778 1.093 .277
.450 .073 .433 6.162 .000 .526 .705 1.419
.243 .081 .212 2.992 .004 .288 .695 1.440
.305 .064 .346 4.795 .000 .434 .668 1.496

(Constant)
Ekuitas Merk
Pelayanan
Kepercayaan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasan nasabaha. 
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4.6.2. Uji Simultan 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan 

Ekuitas Merek, Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Nasabah 

dapat dilihat dari hasil uji F. Kriteria pengujiannya apabila nilai p value < 

0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hasil uji simultan dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

 Tabel 4.12. Hasil(Uji F) 

 
Hasil uji F diperoleh Fhitung = 62,582 dan nilai p value = 0,000. 

Karena nilai signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

H4 diterima, sehingga H4 yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan 

Ekuitas Merek, Pelayanan, dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Nasabah 

diterima. Berdasarkan nilai Adjusted R square sebesar 0,644 menunjukkan 

bahwa secara simultan Ekuitas Merek, Pelayanan, dan Kepercayaan 

memberikan kontribusi terhadap Kepuasan Nasabah sebesar 64,4 %, 

sedangkan sisanya sebesar 35,6 % diterangkan oleh variabel lain yang 

tidak diajukan dalam penelitian ini. 

4.7 Pembahasan 

Kepuasan nasabah bank BPR. BKK. Purwodadi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah ekuitas merek, pelayanan, dan 

Model Summaryb

.809a .655 .644 4.88349 62.582 3 99 .000
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Kepercayaan, Ekuitas Merk, Pelayanana. 

Dependent Variable: Kepuasan nasabahb. 
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kepercayaan. Kepuasan nasabah merupakan fungsi dari pandangan kinerja 

produk jasa dan harapan  nasabah. Karena menyadari kepuasan yang tinggi 

mendorong kesetiaan nasabah yang tinggi, perilaku pasca pembelian sangatlah 

penting untuk diamati. Karena perkembangan perusahaan terjadi karena 

adanya kepuasan yang dirasakan pasca pembelian. 

1. Responden 

Nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini rata-rata 

terbanyak yaitu berumur 31-40 tahun yang merupakan masa produktif bagi 

seseorang. Sedangkan nasabah yang menjadi responden rata-rata adalah 

laki-laki yaitu sebanyak 60,19% sedangkan sisanya adalah perempuan. Hal 

ini menujukkan bahwa laki-laki lebih cenderung yang bertanggung jawab 

dalam mengelola keuangan dibanding perempuan. Dari segi pekerjaan, 

responden yang mempunyai pekerjaan wiraswasta seperti: pedagang, 

pengusaha, dll. Merupakan jumlah terbanyak yaitu sebesar 38,83%, 

selanjutnya diikuti petani, pegawai negeri sipil, swasta, dan Polri. 

2. Ekuitas Merek 

Merek, yang lebih spesifik disebut sebagai ekuitas merek (nilai dari 

merek) dapat menjadi asset yang paling berharga bagi perusahaan 

Herremans et al. dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124). Hal itu dapat 

membolehkan perusahaan untuk menikmati loyalitas merek yang tinggi, 

kesadaran nama, kualitas yang dirasakan dan hubungan yang kuat antara 

merek dan pelanggan Bristow et al.,. Bharadwaj et al., dalam Che-Ha dan 

Hashim (2007:124) menekankan bahwa ekuitas merek sangat penting bagi 
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pelayanan yang dikuasai oleh pengalaman dan kepercayaan, seperti dalam 

pelayanan perbankan. 

Berdasarkan hasil penelitian secara nyata adanya pengaruh ekuitas 

merek terhadap kepuasan nasabah pada bank BPR. BKK. Purwodadi hal 

ini sesuai dengan pendapat yg telah dikemukakan diatas. Faktor dari bank 

seperti kerja pelayanan, karyawan, lingkungan, fitur kelengkapan, nilai 

biaya yang dirasakan, kesan merek, merek yang menimbulkan keinginan 

dan kepribadian merek digunakan untuk menentukan arti dari merek Berry 

dalam Che-Ha dan Hashim (2007:124). Kesadaran akan merek, di lain 

pihak, adalah merek yang diperkenalkan oleh perusahaan melalui 

periklanan, fasilitas pelayanan, dan penampilan dari penyedia layanan, 

nama perusahaan, dan logo. Sumber lain dari kesadaran akan merek adalah 

komunikasi merek dari perusahaan terhadap pihak luar yaitu pemberian 

informasi kepada pelanggan tentang pelayanan, seperti komunikasi dari 

mulut ke mulut dan hubungan dengan masyarakat Berry dalam Che-Ha 

dan Hashim (2007:124). 

3. Pelayanan 

Pelayanan yang dilakukan oleh BPR. BKK. Purwodadi adalah 

bukti bahwa perusahaan ini tidak sekedar berorientasi bagaimana 

memperoleh nasabah yang sebanyak-banyaknya dan mengambil untung 

dari bunga yang diperoleh dari tabungan dan pinjaman nasabah saja, 

namun telah menjadi perusahaan perbankan yang berorientasi pada 
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kepuasan nasabah yang berdasarkan penyediaan layanan yang berkualitas 

dan handal. 

Berdasarkan hasil penelitian secara nyata adanya pengaruh 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada bank BPR. BKK. Purwodadi. 

Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang 

disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, 

hubungan kemampuan dan keramah tamahan yang ditunjukan melalui 

sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan 

konsumennya. Dengan pelayanan yang memuaskan konsumenya, akan 

menciptakan hubungan yang erat dengan perusahaan dan konsumen tidak 

berpaling kepada perusahaan lain atau pesaing. Dan akan menciptakan 

hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan perusahaan. 

4. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

membangun suatu kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan lain 

maupun antara perusahaan dengan pelanggannya terutama dalam dunia 

perbankan. Berdasarkan hasil penelitian secara nyata adanya pengaruh 

kepercayaan terhadap kepuasan nasabah BPR. BKK. Purwodadi ini sesuai 

dengan pendapat Morgan dan Hunt dalam Akbar dan Parvez (2009:26). 

Dalam bisnis perbankan, selain pelayanan yang maksimal juga dibutuhkan 

suatu kepercayaan antara nasabah terhadap bank. Morgan dan Hunt dalam 

Akbar dan Parvez (2009:26) “ stated that trust exists only when one party 

has confidence in in an exchange partner’s reliability and integrity” 
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menyatakan bahwa kepercayaan hanya ada ketika salah satu pihak yakin 

dalam hubungan kerja sama yang dapat diandalkan dan mempunyai 

integritas. 

5. Kepuasan Nasabah 

Keberhasilan perusahaan memuaskan nasabahnya akan menjadi 

titik awal dari hubungan yang akan berlanjut antara nasabah dan 

perusahaan. Kepuasan nasabah merupakan respon emosional terhadap 

pengalaman-pengalaman berkaitan dengan  produk atau jasa tertentu yang 

di beli.  

Terciptanya kepuasan nasabah akan memberikan manfaat, 

diantaranya adalah hubungan antara perusahaan dan nasabah menjadi 

harmonis, menjadi dasar bagi pembelian ulang serta terciptanya loyalitas 

nasabah. Kepuasan nasabah dapat terpenuhi dengan adanya pelayanan 

yang baik, kinerja perusahaan yang baik, citra perusahaan yang baik serta 

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan para nasabahnya 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler (2000 : 42) adalah sejauh 

mana kinerja yang diberikan oleh suatu produk sepadan dengan harapan 

pembeli. Jika kinerja produk kurang dari yang diharapkan itu, maka 

pembelinya tidak merasa puas. Seorang pelanggan dapat saja mengalami 

beberapa derajat kepuasan, jika kinerja kurang dari harapan, pelanggannya 

kecewa. Jika kinerja sepadan dengan harapan, maka pelanggan puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan sangat puas atau sangat senang. 

Menurut Engel, et al. dalam Tjiptono (2004 :146) mengungkapkan 
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bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) 

sama atau melampaui harapan pelanggan. Kotler, dkk (2001 : 50) 

menandaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan dibandingkan 

dengan harapan. Menurut Oliver dalam Barnes (2003:64) kepuasan adalah 

tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat simpulan 

sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh yang signifikan ekuitas merek terhadap kepuasan 

nasabah BPR. BKK. Purwodadi. Ekuitas merek merupakan variabel yang 

paling mempengaruhi kepuasan nasabah BPR. BKK. Purwodadi.  

2. Adanya pengaruh yang signifikan pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

BPR. BKK. Purwodadi. 

3. Adanya pengaruh yang signifikan kepercayaan terhadap kepuasan nasabah 

BPR. BKK. Purwodadi. 

4. Adanya pengaruh yang signifikan ekuitas merek, pelayanan, dan 

kepercayaan terhadap kepuasan nasabah bank BPR. BKK. Purwodadi. 

Besarnya pengaruh tersebut yaitu sebesar 64,4%, sedangkan sisanya 

sebesar 35,6% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam 

penelitian ini. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan 
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a. Hendaknya meningkatkan penanaman tentang kesadaran merek atau 

nama BPR. BKK. Purwodadi, agar selalu melekat dalam benak 

nasabah ataupun calon nasabah, yaitu dengan cara melakukan 

promosi-promosi dan menawarkan tabungan yang berhadiah menarik. 

b. Sebaiknya BPR. BKK. Purwodadi tetap mempertahankan pelayanan 

yang dirasa nasabah cukup baik, jangan sampai kualitas pelayanan 

terabaikan demi meraih keuntungan tinggi. Dengan melakukan seleksi 

penerimaan karyawan dan ujian komprehensif karyawan diharapkan 

bisa meningkatkan pelayanan bagi nasabah. 

2. Bagi nasabah 

Hendaknya nasabah lebih memperhatikan tentang aspek kepercayaan 

yaitu dengan lebih memperhatikan kinerja karyawan bank. Selain itu 

hendaknya nasabah lebih memperhatikan tentang pelayanan pada saat 

melakukan transaksi, seperti ketika menemui kesulitan, hendaknya 

meminta bantuan kepada karyawan. Ketanggapan, kecepatan dan 

ketelitian dari karyawan bank juga dapat mencerminkan pelayanan 

yang prima. 

3. Karena penelitian ini penuh dengan keterbatasan, peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara mengkaji 

dan mencari variabel lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah. 
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Reliability Ekuitas 

 

 

 
 
  

Reliability Statistics

.907 14

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.3333 1.09334 30
2.5000 .90019 30
3.4000 .96847 30
2.6667 1.02833 30
2.7333 .86834 30
3.6000 1.06997 30
3.3000 1.11880 30
3.0667 1.01483 30
3.5667 1.00630 30
3.7000 1.02217 30
3.5000 .97379 30
3.4667 1.04166 30
3.4333 1.00630 30
3.6000 1.06997 30

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14

Mean Std. Deviation N

Item-Total Statistics

42.5333 80.051 .528 .904
43.3667 80.102 .661 .899
42.4667 79.499 .645 .899
43.2000 79.200 .618 .900
43.1333 84.120 .420 .907
42.2667 77.099 .709 .897
42.5667 78.116 .617 .901
42.8000 78.993 .640 .900
42.3000 81.597 .493 .905
42.1667 77.385 .731 .896
42.3667 80.861 .557 .903
42.4000 78.524 .648 .899
42.4333 80.599 .551 .903
42.2667 77.099 .709 .897

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Reliability Pelayanan 
 

 

 

 
 
  

Reliability Statistics

.880 11

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.1000 1.06188 30
3.0333 .99943 30
2.5000 .97379 30
3.4333 1.00630 30
3.6000 1.06997 30
3.1000 1.06188 30
2.5667 1.25075 30
3.1667 1.20583 30
3.3000 1.31700 30
3.1000 .92289 30
3.3667 1.21721 30

P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25

Mean Std. Deviation N

Item-Total Statistics

31.1667 56.282 .621 .868
31.2333 57.702 .567 .871
31.7667 55.495 .749 .861
30.8333 59.868 .413 .880
30.6667 57.885 .508 .875
31.1667 56.213 .626 .868
31.7000 52.493 .731 .860
31.1000 54.783 .620 .868
30.9667 56.516 .457 .881
31.1667 57.454 .643 .868
30.9000 54.507 .630 .867

P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Reliability Kepercayaan 
 

 

 

 
 
Reliability Kepuasan 
 

 

 

Reliability Statistics

.793 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.1667 1.48750 30
3.4333 1.10433 30
3.2000 1.03057 30
3.3000 1.39333 30

K-26
K-27
K-28
K-29

Mean Std. Deviation N

Item-Total Statistics

9.9333 7.375 .780 .641
9.6667 11.609 .406 .826
9.9000 11.610 .458 .806
9.8000 7.614 .823 .615

K-26
K-27
K-28
K-29

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Reliability Statistics

.837 7

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.0000 1.25945 30
3.2667 1.28475 30
3.4000 1.00344 30
3.4333 .97143 30
3.2000 1.18613 30
3.6667 .95893 30
3.4000 1.13259 30

K-30
K-31
K-32
K-33
K-34
K-35
K-36

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

20.3667 22.378 .602 .813
20.1000 24.231 .415 .846
19.9667 24.378 .580 .817
19.9333 24.616 .579 .817
20.1667 21.730 .723 .792
19.7000 23.941 .669 .805
19.9667 23.206 .609 .811

K-30
K-31
K-32
K-33
K-34
K-35
K-36

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 FAKULTAS EKONOMI 

Kepada 

Yth. Bpk/ibu/sdr/i 

Di tempat 

 

 Dengan hormat, 

 Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan yang berupa 

penyusunan skripsi dengan judul ”Pengaruh Ekuitas Merek, Pelayanan, dan 

Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BPR. BKK. Purwodadi” maka 

saya mohon bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi angket guna mencari 

data tentang judul tersebut. 

 Jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara akan sangat membantu keberhasilan 

penelitian yang sedang saya laksanakan. Oleh karena itu saya sangat 

mengharapkan kesediaan, kesungguhan dan kejujuran Bapak/ Ibu/ Saudara 

dalam menjawab setiap pertanyaan. Saya akan sangat menghargai setiap 

jawaban yang Bapak/ Ibu/ Saudara berikan dan tetap dijaga kerahasiaannya, 

serta tidak akan berpengaruh terhadap kedudukan dan status. 

Hasil dari angket ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian. 

 Besar harapan saya, Bapak/ Ibu/ Saudara dapat memberikan jawaban 

yang sebenarnya sehingga jawaban tersebut dapat saya gunakan untuk 

menganalisis data yang tepat dan obyektif. 

 Demikian surat permohonan ini saya buat, atas kesediaan dan 

partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

 
 

Semarang,      April 2011 
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Peneliti 
 
 

 
Rizka Pandu Satria 
NIM. 3352405049  

 

Kuesioner Penelitian 
 

I. Identitas Responden  
Nama  : 
Umur   : 
Jenis Kelamin : L / P 
Pekerjaan   : 
 

II. Petunjuk Pengisian  
Silahkan memberikan tanda contreng (Ö ) pada kolom yang sesuai  

penilaian Anda. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Fokus utama kami 
kolom yang benar-benar mencerminkan penilaian Anda terhadap BPR. BKK. 
Purwodadi yang mampu memberikan layanan yang dapat memberikan 
kepuasan nasabah. 

Silahkan anda memberikan tanda contreng (Ö ) pada kolom penilaian di 
bawah ini dengan keterangan sebagai berikut: 
1. SS : Sangat Setuju   
2. S : Setuju   
3. KS : Kurang Setuju 
4. TS : Tidak Setuju         
5. STS : Sangat Tidak setuju  

Atas perhatian dan kesediaan anda saya ucapkan terima kasih. 
 
   

 
III. Ekuitas merek BPR. BKK. Purwodadi 

   
A. Kesadaran merek  

No Pernyataan PENILAIAN 
SS S KS TS STS 

1 BPR. BKK.Purwodadi adalah bank 
terkenal 

     

2 BPR. BKK. Purwodadi sangat 
terpercaya  

     

3 BPR. BKK. Purwodadi lebih baik      
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dibanding bank perkreditan yang lain  
4 Anda setia melakukan transaksi 

menabung atau meminjam uang di 
BPR. BKK. Purwodadi 

     

B. Persepsi kualitas 
5 Anda mendapat kemudahan dalam 

proses mengajukan kredit 
     

6 Penawaran tingkat suku bunga yang 
menarik 

     

7 Keringanan dalam mengajukan agunan 
sebagai syarat pengajuan kredit 

     

8 Penawaran jenis tabungan yang 
beragam dan berhadiah menarik 

     

C. Asosiasi merek 
9 BPR. BKK. Purwodadi merupakan bank 

yang berkualitas 
     

10 BPR. BKK. Purwodadi telah menjadi 
bank yang terbaik 

     

D. Loyalitas Merek 
11 Anda mempercayakan transaksi 

perbankan di BPR. BKK. Purwodadi 
     

12 Anda akan memberitahu pihak lain 
tentang pelayanan di BPR. BKK. 
Purwodadi 

     

13 Anda hanya percaya uang anda 
disimpan pada BPR. BKK. Purwodadi 

     

14 Anda tidak akan berganti ke bank 
perkreditan lain jika terjadi kenaikan 
suku bunga bank di BPR. BKK. 
Purwodadi 

     

 
 
 

IV. Pelayanan BPR. BKK. Purwodadi  
  

A. Bukti fisik 
No Pernyataan PENILAIAN 

SS S KS TS STS 
15 Karyawan bank memberikan 

pelayanan dengan sopan dan ramah  
     

16 Tidak semua karyawan bank      
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berpakaian rapi  
17 Kondisi ruang tunggu bank sangat 

baik dan nyaman  
     

B. Keandalan 
18 Ketepatan petugas teller bank dalam 

menghitung jumlah uang dalam 
transaksi simpan maupun pinjam  

     

19 Petugas teller bank memberikan 
layanan dengan cepat  

     

C. Daya tanggap 
20 Pelayanan transaksi perbankan yang 

cepat dari petugas teller  
     

21 Karyawan cepat dan tanggap dalam 
mengatasi keluhan dari nasabah 

     

D. Jaminan 
22 Pengamanan oleh petugas keamanan 

membuat anda merasa aman dan 
nyaman  

     

23 Simpanan anda di jamin pemerintah 
dan LPS 

     

E. Empati 
24 Pelayanan yang diberikan karyawan 

bank telah memenuhi keinginan anda 
     

25 Karyawan bank senantiasa siap 
membantu ketika anda menemui 
masalah 

     

 
 

V. Kepercayaan BPR. BKK. Purwodadi 
 

A. Persepsi kehandalan 
No Pernyataan PENILAIAN 

SS S KS TS STS 
26 Kinerja karyawan bank dapat  anda 

andalkan  
     

27 Bank dapat memberikan jaminan rasa 
aman terhadap uang anda 

     

B. Persepsi kejujuran 
28 Karyawan senantiasa terbuka dalam      
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memberikan informasi yang anda 
butuhkan 

29 Bank terbuka dalam proses transaksi 
baik simpan maupun pinjam 

     

 
VI. Kepuasan nasabah BPR. BKK. Purwodadi 

 
A. Konfirmasi harapan 
No  Pernyataan PENILAIAN 

SS S KS TS STS 
30 BPR. BKK. Purwodadi telah mampu 

memenuhi semua harapan dan 
keinginan anda 

     

31 Tingkat suku bunga yang ditetapkan 
oleh bank telah memenuhi harapan 
anda    

     

32 Ketepatan dan ketelitian dalam 
menanggapi keluhan sesuai dengan 
harapan anda 

     

B. Kemudahan memperoleh 
33 Kemudahan anda dalam 

mendapatkan pelayanan yang 
dijanjikan 

     

34 Kemudahan anda dalam melakukan 
transaksi kredit baik di rumah 
maupun di bank 

     

C. Kesediaan merekomendasikan  
35 Anda akan memberitahu dan 

menceritakan kepada pihak lain atas 
kemudahan pelayanan yang telah 
diberikan oleh BPR. BKK. Purwodadi 

     

36 Jika ada teman, saudara, atau 
keluarga yang membutuhkan 
pelayanan bank perkreditan, anda 
akan menyarankan untuk menabung 
dan bertransaksi di BPR. BKK. 
Purwodadi 
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Uji Normalitas 

 
Analisis Regresi Ganda Ekuitas Merk, Pelayanan dan Kepercayaan 
terhadap Kepuasan 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

103 103 103 103
64.7018 60.7237 57.6699 66.7406
7.88226 7.13933 9.28354 8.18801

.076 .120 .123 .113

.076 .119 .089 .113
-.063 -.120 -.123 -.085
.771 1.216 1.252 1.147
.592 .104 .087 .144

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Ekuitas Merk Pelayanan Kepercayaan
Kepuasan
nasabah

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Descriptive Statistics

66.7406 8.18801 103
64.7018 7.88226 103
60.7237 7.13933 103
57.6699 9.28354 103

Kepuasan nasabah
Ekuitas Merk
Pelayanan
Kepercayaan

Mean Std. Deviation N
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Uji F 

 

 
 
Uji T 

 
 
 

Correlations

1.000 .698 .580 .662
.698 1.000 .453 .485
.580 .453 1.000 .496
.662 .485 .496 1.000

. .000 .000 .000
.000 . .000 .000
.000 .000 . .000
.000 .000 .000 .
103 103 103 103
103 103 103 103
103 103 103 103
103 103 103 103

Kepuasan nasabah
Ekuitas Merk
Pelayanan
Kepercayaan
Kepuasan nasabah
Ekuitas Merk
Pelayanan
Kepercayaan
Kepuasan nasabah
Ekuitas Merk
Pelayanan
Kepercayaan

Pearson
Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kepuasan
nasabah Ekuitas Merk Pelayanan Kepercayaan

Model Summaryb

.809a .655 .644 4.88349 62.582 3 99 .000
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Kepercayaan, Ekuitas Merk, Pelayanana. 

Dependent Variable: Kepuasan nasabahb. 

ANOVAb

4477.437 3 1492.479 62.582 .000a

2361.002 99 23.849
6838.439 102

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kepercayaan, Ekuitas Merk, Pelayanana. 

Dependent Variable: Kepuasan nasabahb. 
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-4 -2 0 2 4 6

Regression Standardized Residual

0

5

10

15

20

25

30

Frequency

Mean = 2.7E-15
Std. Dev. = 0.985
N = 103

Dependent Variable: Kepuasan nasabah

Histogram

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Expected Cum Prob

Dependent Variable: Kepuasan nasabah

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Coefficientsa

5.224 4.778 1.093 .277
.450 .073 .433 6.162 .000 .526 .705 1.419
.243 .081 .212 2.992 .004 .288 .695 1.440
.305 .064 .346 4.795 .000 .434 .668 1.496

(Constant)
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Dependent Variable: Kepuasan nasabaha. 
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