ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
PERSEPSI NASABAH PADA BANK BRI, BANK BNI, DAN BANK
MANDIRI DI KOTA BANJARBARU
Toto Sugiarto
Fakultas Ekonomi Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Jl. A. Yani Km 5,5 Komp. Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin
e-mail:toto_sugiarto@gmail.com
Abstract: This study aimed to obtain evidence about the effect of quality of service consisting of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles to
the perception of customers at Bank BRI, Bank BNI and Bank Mandiri in Banjarbaru. The variables used in this study is the perception of consumers as the dependent variable, and the quality of service consisting of reliability, responsiveness,
assurance, empathy, and tangibles as independent variables. This study uses 100
clients of the three governmental banks as respondents, by using accidental
sampling method in data collection. The researcher distributed questionnaires,
then analyzed them using multiple regression models. The findings in this study
indicate that the quality of service consisting of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles, either simultaneously or partially have a positive
influence on the perception of consumers. Besides that, the reliability factor is the
most dominant factor affecting customer perception.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti tentang pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri atas keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan
bukti fisik terhadap persepsi nasabah di Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri
di Banjarbaru. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi pelanggan sebagai variabel terikat, dn kualitas pelayanan yang terdiri atas keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik sebagai variabel bebas. Penelitian ini menggunakan 100 klien dari tiga bank pemerintah sebagai responden, dengan menggunakan metode sampel eksidental untuk pengumpulan data. Peneliti
membagikan kuesioner, kemudian menganalisisnya menggunakan model regresi
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri
atas keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik secara simultan dan
parsial berpengaruh positif terhadap persepsi nasabah. Selain itu, faktor keandalan
adalah faktor paling dominan yang berpengaruh terhadap persepsi nasabah.
Kata Kunci: kualitas pelayanan, persepsi pelanggan

Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi suatu negara
dapat ditandai dengan adanya pertumbuhan
industri perbankan dalam negara tersebut.
Semakin berkembangnya industri perbankan
maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Perbankan merupakan
salah satu usaha jasa yang menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan keuangan. selain mengedepankan pro-

fesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai nasabah, bank juga harus
mengedepankan kepercayaan. Dapat dikatakan bahwa industri perbankan adalah merupakan industri yang menjual kepercayaan
kepada masyarakat sebagai nasabahnya.
Masyarakat sebagai konsumen atau
pasar yang dituju oleh industri perbankan
memiliki berbagai pertimbangan dalam memilih usaha jasa perbankan yang akan digu361
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nakannya. Faktor pertimbangan tersebut di
antaranya adalah tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan kepada masyarakat,
tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh
masyarakat dalam hal penyimpanan uang
pada bank tersebut, dan kemudahan dalam
memperoleh pinjaman. Faktor-faktor yang
menjadi dasar pertimbangan masyarakat untuk memilih jasa perbankan, baik secara
langsung maupun tidak langsung telah membentuk kecenderungan pendapat yang berbeda-beda pada diri masyarakat akan bank
yang dijadikan sebagai pilihan yang dipercayainya dalam pengelolaan keuangan.
Kajian Literatur
Terdapat lima dimensi yang dirancang
untuk mengukur kualitas pelayanan yang
didasarkan pada perbedaan antara nilai
harapan dengan nilai kinerja yang dirasakan
oleh konsumen yaitu: responsiveness, reliability, assurance, emphaty dan tangibles
(Arikunto, 2003:44).
Masalah pelayanan sebenamya bukanlah hal yang sulit atau rumit. Walaupun begitu, apabila hal ini kurang diperhatikan maka dapat menimbulkan hal-hal yang rawan
karena sifatnya yang sangat sensitif. Sistem
pelayanan perlu didukung oleh kualitas pelayanan, fasilitas yang memadai dan etika atau
tata krama.
Adapun tujuan memberikan pelayanan
adalah untuk memberikan kepuasan kepada
konsumenl pelanggan, sehingga berakibat
dengan dihasilkannya nilai tambah bagi
perusahaan.
Menyadari akan berbagai hal di atas
maka dalam penelitian ini peneliti tertarik
untuk memfokuskan penelitian pada tiga
bank pemerintah yang ada di Banjarbaru, yaitu Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri
sebagai objek penelitian, dengan maksud untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana
pendapat nasabah terhadap pelayanan perbankan dari ketiga bank pemerintah tersebut.
Metode Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Bank BRI,
Bank BNI, dan Bank Mandiri di kota Banjarbaru. Penelitian dilaksanakan bulan Juni –
Agustus 2015.
Variabel terikat yang disimbolkan de-

ngan Y adalah persepsi nasabah pada Bank
BRI, BNI, dan Mandiri. Variabel bebas
yang disimbolkan dengan X adalah kualitas
pelayanan yang terdiri dari variabel keandalan (X1) daya tanggap (X2), jaminan (X3),
empati (X4) dan bukti fisik (X5).
Menurut Djarwanto dan Subagyo
(2003:107) populasi adalah jumlah dari
keseluruhan obyek (satuan-satuan individuindividu) yang karakteristiknya hendak diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh nasabah pada Bank BRI, Bank BNI,
dan Bank Mandiri di kota Banjarbaru.
Jumlah nasabah yang diperoleh berdasarkan
hasil survei yang dilakukan adalah sebesar
3.199 orang.
Roscoe dalam Sugiyono (2001) menyatakan bahwa dalam penelitian yang akan
melakukan analisis dengan multivariat (korelasi atau regresi misalnya), maka jumlah
anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah
variabel yang diteliti. Jumlah sampel yang
diambil dalam penelitian sebanyak 100 responden yang telah melebihi sampel minimal
(5 variabel ⨯ 10 = 50 sampel). Metode sampling yang. digunakan dalam penelitian ini
adalah accidental sampling yaitu bentuk
pengambilan sampel berdasarkan kebetulan
di mana, siapa saja yang kebetulan bertemu
dengan peneliti dan dianggap cocok menjadi
sumber data yang akan menjadi sampel penelitian ini (Sugiyono, 2002). Ini dimaksudkan agar responden yang diambil adalah
nasabah yang berasal dari Bank BRI, Bank
BNI, dan Bank Mandiri di kota Banjarbaru
yang melaksanakan transaksi pada saat dilaksanakan penggalian data.
Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan angket tertutup, sesuai skala
lima tingkat (Likert) yang terdiri dari jawaban yaitu sangat setuju, setuju, cukup
setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju tersebut yang diberikan bobot 5, 4, 3, 2 dan 1
untuk masing-masing jawaban (Supranto,
2005). Adapun materi angket yang diolah
meliputi variabel keandalan (X1) daya tanggap (X2), jaminan (X3), empati (X4) dan
bukti fisik (X5) serta pengaruhnya terhadap
persepsi nasabah (Y) pada Bank BRI, Bank
BNI, dan Bank Mandiri di kota Banjarbaru.
Analisis regsresi berganda digunakan
untuk mengukur pengaruh dimensi kualitas
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pelayanan (variabel keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik) dengan
persepsi nasabah yang dinyatakan dalam
bentuk persamaan matematika yaitu sebagai
berikut (Algifari: 2007).
Y = bo + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5
X5 + e
Keterangan :
Y
= Persepsi Nasabah Bank
X1
= Keandalan
X2
= Daya Tanggap
X3
= Jaminan
X4
= Empati
X5
= Bukti Fisik
Bo
= Konstanta
b1 – b5 = Koefisien Regresi ke-n
e
= Batas kesalahan
Sebelumnya, dilakukan pengujian
terhadap asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolonieritas, heterokedasitas
dan autokorelasi.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Karakteristik responden penelitian
yang menjadi nasabah pada Bank BRI, Bank
BNl, dan Bank Mandiri di Kota Banjarbaru
ini dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 64 orang (64%), sedangkan perempuan sebanyak 36orang (36%).
2. Mayoritas responden adalah berusia 35
hingga 44 tahun sebanyak 45 orang
(45%), disusul responden yang berusia 25
– 34 tahun, dan responden yang berusia
45 – 49 tahun sebanyak 20 orang (20 %)
dan terendah pada kelompok usia di bawah 25 tahun sebanyak 7orang (7%) dan
usia nasabah yang di atas 50 tahun
sebanyak 8 orang (8%).
3. Latar belakang pendidikan responden
yaitu S1 sebanyak 40 orang (40%), kemudian tingkat pendidikan SMA/sederajat sebanyak 38orang (38%), kelompok
D3 sebanyak 12 orang (12%), dan terakhir SD/SMP/MTs/Sederajat sebanyak 10
orang (10%).
4. Status pernikahan responden yaitu paling
banyak telah berstatus bekeluarga (menikah) sebanyak 78 orang (78%), belum

menikah sebanyak 12 orang (12%) dan
berstatus jandal duda sebanyak 10 orang
(10%).
5. Pendapatan responden yaitu berpenghasilan Rp 2.010.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 42 orang (42%), berpenghasilan Rp
1.510.000 – Rp 2.000.000 sebanyak 29
orang (29%), di atas Rp. 2.500.000 sebanyak 18 orang (18%), berpenghasilan Rp
1.000.000 – Rp 1.500.000 sebanyak 8
orang (8%) dan di bawah Rp 1.000.000
sebanyak 3 orang (3%).
6. Mayoritas nasabah memiliki tanggungan
3 – 4 orang sebanyak 54 orang (54%),
tanggungan 5 – 7 orang sebanyak 24
orang (24%), tanggungan kurang dari 2
sebanyak 12 orang (12%) dan tanggungan lebih dari 7 orang sebanyak 10 orang
(10%).
Hasil estimasi regresi memperlihatkan bahwa Fhitung adalah 298,264, sedangkan nilai Ftabel dengan tingkat signifikansi
5%, df = (100 – 5 – 1) adalah 2,311 (tabel
distribusi F). Jika kedua angka tersebut dibandingkan nampaklah nyata bahwa Fhitung
lebih besar dari Ftabel atau Fhitung = 298,264
> Ftabel 5% = 2,311. Ini berarti semua faktor (keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik) pada variabel kualitas
pelayanan
berpengaruh
positif
dan
signifikan pada taraf uji 5%. Angka sig =
0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis nol (Ho) secara keseluruhan ditolak,
sebaliknya hipotesis alternatif (HI) secara
keseluruhan diterima.
Terujinya hipotesi di atas menunjukkan bahwa persepsi nasabah ketiga bank
pemerintah yang ada di Kota Banjarbaru
tersebut secara keseluruhan dapat diperkirakan melalui semua faktor (keandalan, daya
tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik)
pada variabel kualitas pelayanan.
Persepsi nasabah terhadap kualitas
pelayanan secara parsial dapat dijelaskan
sebagai berikut.
1. Keandalan (X1)
Faktor keandalan pada variabel kualitas
pelayanan dari hasil estimasi regresi menunjukkan thitung =7,904 > ttabel = 1,984.
Hal ini membuktikan bahwa faktor keandalan pada variabel kualitas pelayanan
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi nasabah pada ketiga bank pemerintah yang ada di Kota Banjarbaru.
Angka sig = 0,000 lebih kecil dari 0,05
sehingga hipotesis nol (Ho) secara individual ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif (HI) secara individual dapat diterima.
Terujinya hipotesis menunjukkan persepsi
positif nasabah diketiga bank pemerintah
yang ada di Kota Banjarbaru dapat diprediksi dari faktor keandalan dengan menganggap faktor lainnya tetap.
2. Daya Tanggap (X2)
Faktor daya tanggap pada variabel kualitas pelayanan dari hasil estimasi regresi
menunjukkan thitung = 4,479 > ttabel =
1,984. Hal ini membuktikan bahwa faktor
daya tanggap pada variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap persepsi nasabah ketiga bank
pemerintah di Kota Banjarbaru. Angka
sig = 0,018 lebih kecil dari 0,05 sehingga
hipotesis alternatif (HI) secara individual
diterima. Sebaliknya, hipotesis nol (Ho)
secara individual ditolak. Terujinya hipotesis berdasarkan perhitungan di atas berarti persepsi nasabah ketiga bank pemerintah di Kota Banjarbaru dapat diprediksi dari faktor daya tanggap dengan menganggap faktor lainnya tetap.
3. Jaminan (X3)
Faktor jaminan pada variabel kualitas pelayanan dari hasil estimasi regresi menunjukkan thitung = 5,706 > ttabel = 1,984.
Hal ini membuktikan bahwa faktor jaminan pada variabel kualitas pelayanan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi nasabah ketiga bank pemerintah yang ada di kota Banjarbaru tersebut. Angka sig = 0,000 lebih kecil dari
0,05 sehingga hipotesis nol (Ho) secara
individual ditolak. Sebaliknya hipotesis
alternatif (HI) secara individual dapat diterima. Terujinya hipotesis berdasarkan
perhitungan di atas menunjukkan persepsi
nasabah ketiga bank pemerintah yang ada
di Kota Banjarbaru tersebut dapat diprediksi dari faktor jaminan dengan menganggap faktor lainnya tetap.
4. Empati (X4)
Faktor jaminan pada variabel kualitas pelayanan dari hasil estimasi regresi me-

nunjukkan thitung = 6,008 > tlabel = 1,984.
Hal ini membuktikan bahwa faktor empati pada variabel kua1itas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
persepsi nasabah ketiga bank pemerintah
yang ada di kota Banjarbaru tersebut.
Angka sig = 0,000 lebih kecil dari 0,05
sehingga hipotesis nol (Ho) secara individual ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif (HI) secara individual dapat diterima. Terujinya hipotesis berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan persepsi
nasabah ketiga bank pemerintah yang ada
di Kota Banjarbaru tersebut dapat diprediksi dari faktor jaminan dengan menganggap faktor lainnya tetap.
5. Bukti Fisik (X5)
Faktor bukti fisik pada variabel kualitas
pelayanan dari hasil estimasi regresi menunjukkan thitung = 3,765 > ttabel = 1,984.
Hal ini membuktikan bahwa faktor bukti
fisik pada variabel kualitas pelayanan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi nasabah ketiga bank pemerintah yang ada di kota Banjarbaru tersebut. Angka sig = 0,000 lebih kecil dari
0,05 sehingga hipotesis nol (Ho) secara
individual ditolak. Sebaliknya, hipotesis
alternatif (HI) secara individual dapat diterima. Terujinya hipotesis berdasarkan
perhitungan di atas menunjukkan persepsi
nasabah pada ketiga bank pemerintah
yang ada di kota Banjarbaru tersebut dapat diprediksi dari faktor bukti fisik dengan menganggap faktor lainnya tetap.
Berdasarkan uji secara parsial (uji t),
faktor keandalan (X1) dalam variabel kualitas pelayanan yang paling dominan mempengaruhi persepsi nasabah pada ketiga bank
pemerintah yang ada di Kota Banjarbaru tersebut karena memiliki angka yang lebih besar dari variabel lainnya yaitu 7,904.
Koefisien determinan (Adjusted R
Square) sebesar 0,938 menunjukkan kualitas
pelayanan (keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik) mempunyai kontribusi sebesar 93,8% terhadap persepsi
nasabah di ketiga bank pemerintah yang ada
di Kota Banjarbaru tersebut. Sementara itu,
sisanya sebesar 6,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam
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penelitian ini.
Berdasarkan hasil estimasi regresi
diperoleh unstandardized coefficients yang
dapat disusun persamaan regresi sebagai
berikut.
Y = –4,194 + 0,321 X1 + 0,254 X2 + 0,233
X3 + 0,320 X4 + 0,125 X5 + ei
Persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan bahwa konstanta sebesar –4,194
diartikan jika tidak ada kualitas pelayanan
berupa keandalan, daya tanggap, jaminan,
empati dan bukti fisik, maka persepsi positif
nasabah ketiga bank pemerintah yang ada di
kota banjarbaru sebesar –4,194.
Nilai koefisien regresi untuk faktor keandalan sebesar 0,321 menunjukkan bahwa
jika terjadi penambahan sebesar satu kali
pada faktor keandalan sedangkan variabel
lainnya tetap, maka akan terjadi peningkatan
persepsi positif nasabah Bank BRI, Bank
BNI dan Bank Mandiri di Kota Banjarbaru
sebesar 0,321.
Nilai koefisien regresi untuk faktor daya tanggap sebesar 0,254 menunjukkan bahwa jika terjadi penambahan sebesar satu kali
pada faktor daya tanggap sedangkan faktor
lainnya tetap, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan persepsi positif nasabah
Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri di
Kota Banjarbaru sebesar 0,254.
Nilai koefisien regresi untuk faktor jaminan sebesar 0,233 menunjukkan bahwa jika terjadi penambahan sebesar satu kali pada
faktor jaminan sedangkan faktor lainnya tetap, maka akan mengakibatkan terjadinya
peningkatan persepsi positif nasabah Bank
BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri di Kota
Banjarbaru sebesar 0,233.
Nilai koefisien regresi untuk faktor
empati sebesar 0,320 menunjukkan bahwa
jika terjadi penambahan sebesar satu kali pada faktor empati sedangkan faktor lainnya
tetap, maka akan mengakibatkan terjadinya
peningkatan persepsi positif nasabah Bank
BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri di Kota
Banjarbaru sebesar 0,320.
Nilai koefisien regresi untuk faktor
bukti fisik sebesar 0,125 menunjukkan bahwa jika terjadi penambahan sebesar satu kali
pada faktor bukti fisik sedangkan faktor
lainnya tetap, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan persepsi positif nasabah

Bank BRl, Bank BNI dan Bank Mandiri di
kota Banjarbaru sebesar 0,125.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian,
dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Dari hasil estimasi regresi didapat persamaan:
Y = –4,194 + 0,321 X1 + 0,254 X2 +
0,233 X3 + 0,320 X4 + 0,125 X5
+ ei
2. Kualitas pelayanan memiliki dampak yang
positif dan berpengaruh secara signifikan
terhadap persepsi nasabah Bank BRI,
Bank BNI, dan Bank Mandiri di Kota
Banjarbaru. Hal ini ditunjukkan sebagai
berikut.
a. Secara simultan semua faktor (keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan
bukti fisik) pada variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi nasabah Bank
BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri di
Kota Banjarbaru, karena taraf signifikansi 5% yang menunjukkan Fhitung sebesar 298,264 > Ftabel sebesar 2,311.
b. Secara parsial kelima faktor pada variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi
nasabah Bank BRI, Bank BNl, dan
Bank Mandiri di Kota Banjarbaru karena taraf signifikansi 5% yang menunjukkan thitung > ttabel.
c. Koefisien determinasi disesuaikan (adjusted R square) sebesar 0,938 menunjukkan faktor-faktor (keandalan, daya
tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik) pada variabel kualitas pelayanan
mempunyai kontribusi sebesar 93,80%
persepsi nasabah Bank BRI, Bank BNI,
dan Bank Mandiri di Kota Banjarbaru,
sedangkan sisanya sebesar 6,20% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka
dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut.
1. Pihak Bank BRl, Bank BNI, dan Bank
Mandiri di Kota Banjarbaru agar dapat
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mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, karena hasil penelitian
membuktikan adanya pengaruh kualitas
pelayanan yang besar terhadap persepsi
nasabah.
2. Hendaknya pihak Bank BRl, Bank BNI,
dan Bank Mandiri di Kota Banjarbaru lebih memperhatikan masalah keandalan
karena faktor ini paling dominan mempengaruhi persepsi nasabah.
3. Kepada peneliti mendatang hendaknya
dapat melakukan penelitian lanjutan tentang kepuasan pelanggan dengan pokok
bahasan dan tempat yangberbeda.
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