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Abstract: The purpose of this study was to analyze the effect of service quality
that consists of physical evidence, responsiveness, reliability, assurance and empathy for customer satisfaction Mega Dana savings on PT Bank Mega Tbk. Barabai Branch. The method in this research using primary data collected by distributing questionnaires to customers who have savings in Mega Fund in Bank Mega.
There are 50 samples taken by using purposive sampling. The data were regressed
by using SPSS 17.0 software The results of this study indicate that the variables:
physical evidence (X1), responsiveness (X3), guarantees (X4) and empathy (X5)
have no significant impact on customer satisfaction, while, reliability (X2) have
significant influence. Simultaneously, service quality factors have influence on
customer satisfaction.
Keywords: service quality, customer satisfaction
Abstrak: tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, daya tanggap, kehandalan, jaminan dan empati
terhadap kepuasan nasabah tabungan Mega Dana pada PT Bank Mega Tbk. Cabang Barabai. Metode dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data
yang diambil dengan menyebarkan kuesioner kepada nasabah yang memiliki
tabungan Mega Dana di Bank Mega. Sebanyak 50 sampel diambil dengan teknik
purposive sampling. Data diolah di analisis menggunakan estimasi regresi berganda dengan menggunakan software SPSS 17.0. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel-variabel: bukti fisik (X1), daya tanggap (X3), jaminan (X4) dan
empati (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, sedangkan
variabel kehandalan (X2) mempunyai pengaruh signifikan. Secara simultan,
faktor-faktor kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah.
Kata kunci: kualitas pelayanan, kepuasan nasabah

Latar Belakang
Salah satu faktor pertumbuhan perekonomian suatu negara, sektor perbankan memiliki fungsi pokok sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat. Bank merupakan
lembaga keuangan yang memiliki sifat dasar
sebagai lembaga kepercayaaan yang menjadi
perantara (intermediation) antara pihak yang
mengalami surplus of fund untuk diproduktifkan pada sektor sektor yang mengalami
lack of fund. Sebagai lembaga keuangan yang
sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, bank dituntut untuk memberikan pela-

yanan yang optimal dengan selalu mengutamakan kualitas pelayanan agar nasabah merasa puas dan aman dalam bertransaksi. Kepuasan nasabah merupakan salah satu kunci
keberhasilan suatu bisnis.
Lingkungan yang berubah sangat cepat
dalam hal peraturan,struktur dan teknologi
telah merubah wajah industri perbankan. Perubahan yang terjadi telah mengurangi hambatan yang ada bagi perusahaan perbankan
untuk melakukan ekspansi. Akibatnya, kondisi tersebut menciptakan pasar industri perbankan yang global dan terintegrasi. Per-
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ubahan tersebut memungkinkan perusahaan
perbankan untuk memperluas pelayanan
yang diberikan kepada nasabahnya dan
menjadikan semakin kompetitif satu sama lain. Perubahan tersebut juga telah mengakibatkan adanya perubahan perilaku konsumen
(consumen behavior) sehingga perubahan
perbankan harus melakukan pemikiran ulang
terhadap kebijakan strategisnya untuk menjaga kualitas pelayanan yang pada akhirnya
dapat tercapainya kepuasan nasabah.
Semenjak dikeluarkannya kebijakan
pemerintah di bidang perbankan yang dikenal
dengan paket Oktober 1988 yang isinya
diperkenankan pendirian bank swasta nasional, bank perkreditan rakyat dan pemberian
kemudahan pembukaan kantor baru, maka
secara tidak langsung telah mengakibat liberalisasi sektor perbankan yang mendorong
munculnya bank baru. Akibatnya, persaingan
antar bank dalam memperebutkan pasar semakin ketat. Untuk menghadapi hal tersebut
maka tiap perusahaan di bidang perbankan
perlu memperbaiki kinerjanya dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta
kualitas pelayanan kepada nasabah.
Bank Mega selaku bank swasta yang
besar telah melakukan ekspansi bisnis ke berbagai provinsi dengan mengembangkan kantor cabang baru di semua provinsi. Bank
Mega yang mulai membangun kantor cabang
di tiap kabupaten dan kota, menjual produk
jasa tabungan, kredit, valuta asing dan lain
lain. Bank Mega telah melakukan beberapa
kebijakan strategis pemasaran dalam menjual
jasa tabungan dan pengucuran dana segar.
Ada beberapa produk yang coba ditawarkan
oleh Bank Mega, salah satunya adalah produk tabungan Mega Dana yang ditujukan untuk kalangan umum atau masyarakat luas.
Dengan hanya melakukan penyetoran awal
disertai identitas diri yang berlaku, masyarakat sudah dapat membuka rekening tabungan
Mega Dana dan mendapatkan kartu ATM
yang mempunyai multifungsi serta didukung
dengan jaringan ATM yang tersebar di berbagai daerah serta dapat digunakan di beberapa negara seperti Malaysia. Kartu ATM tabungan Mega Dana juga terkoneksi dengan
jaringan ATM bersama, ATM Prima, MEPS
sehingga nasabah tabungan Mega Dana dapat
melakukan transaksi perbankan di mana saja

dan di jaringan ATM bank lain yang telah
terintegrasi dengan Bank Mega. Selain itu,
nasabah juga dapat melakukan tarik tunai di
jaringan ATM maupun menggunakan pinpad
serta debit ATM pada gerai, retailer di seluruh merchant yang berlogo Visa atau Visa
Electron.
Namun, Bank Mega secara umum dan
produk Mega Dana khususnya belum dapat
mencapai hasil yang seperti yang diharapkan
dengan masih rendahnya pendapatan dari
biaya operasional yang dikeluarkan sedangkan jumlah number of account (NOA) dalam
perolehan nasabah masih kurang. Dengan
adanya berbagai keunggulan dan pelayanan
yang telah diberikan oleh Bank Mega dan
hasil yang belum maksimal tersebut, penulis
tertarik melakukan penelitian ini. Perumusan
masalah yang akan dibahas dalam penelitian
ini adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan
Mega Dana di Bank Mega? Sementara itu,
tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor kualitas pelayanan (fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati)
terhadap kepuasan nasabah tabungan bank
mega di bank Mega.
Kajian Literatur
Kualitas pelayanan merupakan suatu
pernyataan sikap,hubungan yang dihasilkan
dari perbandingan antara ekspektasi dengan
kinerja (Usmara, 2003:231). Menurut Tjiptono (2003:56) kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah serta ketepatan penyampaiannya untuk
mengimbangi harapan nasabah. Pada pemasaran bank kualitas pelayanan bank yang sangat baik dan efektif akan meningkatkan kepuasan pada nasabah dan loyalitas konsumen. Dengan demikian, kualitas pelayanan
harus dikelola secara profesional, karena
bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang erat kaitannya dengan kepuasan nasabah. Perusahaan harus
memulai memikirkan pentingnya pelayanan
nasabah secara matang melalui kualitas pelayanan. Hal ini semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan nasabah merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis
dan memenangkan persaingan. Menurut
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Parasaruman dkk. (2002:21) yang memperkenalkan konsep service quality (servqual)
secara ringkas menyatakan kualitas pelayanan merupakan fungsi harapan pelanggan pada
tahap prapembelian, proses penyedian kualitas yang diterima dan kualitas output yang
diterima. Parasaruman dalam Tjiptono (2006:
65) mendifinisikan kualitas pelayanan (servqual) sebagai suatu konsep yang secara tepat
mewakili inti kinerja suatu jasa perbandingan
terhadap keterhandalan (excellence) dalam
service counter yang dilakukan oleh pelanggan.
Parasaruman dalam Tjiptono (2006:70)
menyatakan bahwa kualitas pelayanan secara
umum dibentuk oleh lima dimensi yaitu:
1. Bukti Fisik (Tangible)
Menurut Tjiptono (2006:70) keterwujudan
atau bukti fisik merupaka meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. Hal ini bisa berarti penampilan fisilitas fisik seperti gedung dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, keberhasilan, kerapian dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penempilan karyawan. Prasarana yang berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Gedung yang megah, fasilitas pendingin (AC), alat telekomunikasi yang canggih atau perabot kantor yang
berkualitas menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih suaatu produk/jasa.
2. Kehandalan (Reliability),
Menurut Tjiptono (2006:70) kehandalan
(reliability) merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan
segera,akurat dan memuaskan. Dalam hal
ini, perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the
first time). Selain itu, perusahaan yang
bersangkutan memenuhi janjinya misalnya menyampaikan jasanya sesuai jadwal
yang disepakati. Dalam unsur ini pemasar/
bank dituntut menyediakan produk/jasa
yang handal. Produk/jasa tersebut harus
baik. Para anggota/karyawan perusahaan
juga harus jujur dalam menyelesaikan masalah sehingga pelanggan/nasabah merasa
tidak ditipu. Perusahaan/bank harus tepat
janji bila menjanjikan sesuatu terhadap
pelanggan/nasabah. Sekali lagi perlu di-

perhatikan bahwa janji bukan sekedar janji, namun janji harus ditepati. Oleh karena
itu, time schedule perlu disusun dengan teliti.
3. Daya tanggap (responsiveness),
Menurut Tjiptono (2006:70) daya tanggap
merupakan keinginan para staf untuk
membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Daya
tanggap dapat berarti respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan
dan memberikan pelayanan yang cepat.
Kehandalan mencakup kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan/nasabah
kecepatan karyawan dalam menangani
transaksi. Para karyawan perusahaan juga
harus memperhatikan spesifik kepada nasabah. Unsur lain juga penting dalam elemen cepat tanggap ini adalah karyawan
perusahaan selalu siap membantu nasabah. Apapun posisi seseorang di perusahaan hendaknya selalu siap membantu dan
memperhatikan nasabah yang menghubungi perusahaan.
4. Jaminan (assurance),
Jaminan merupakan keinginan untuk
membantu nasabah dan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan. Dimensi ini menitikberatkan pada perilaku personel jasa
untuk perhatian terhadap nasabah. Jaminan mencakup pengetahuan, kemampuan,
kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang
dimiliki staf/karyawan, bebas dari bahaya
atau keragu-raguan. Pada saat persaingan
yang kompetitif, karyawan perusahaan harus tampil lebih kompeten artinya memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya.
5. Empati (Emphaty)
Menurut Tjiptono (2006:70) empati merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian
pribadi dan memhami kebutuhan konsumen/nasabah. Setiap karyawan perusahaan
hendaknya dapat mengelola waktu agar
mudah dihubungi, baik melalui telepon
ataupun bertemu langsung. Dering telepon
diusahakan maksimal tiga kali dering lalu
segera dijawab. Ingat, waktu yang dimiliki
nasabah sangatlah terbatas sehingga tidak
mungkin menunggu terlalu lama. Perusahaan melakukan komunikasi individu agar
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hubungan dengan nasabah lebih akrab.
Karyawan perusahaan harus memahami
nasabah artinya terkadang seperti anak
kecil menginginkan sesuatu atau nasabah
yang seperti orang tua yang cerewet.
Dengan memahami nasabah, bukan berarti
karyawan perusahaan merasa ”kalah” dan
harus ”mengiyakan” pendapat nasabah.
Paling tidak mencoba untuk melakukan
kompromi bukan melakukan perlawanan.
Kepuasaan nasabah adalah perasaan
senang atau kecewa seseorang yang muncul
setelah membandingkan antara kinerja (hasil)
produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang
diharapkan (Kotler, 2005:70). Sementara itu,
menurut Sumarwan (2003:322), kepuasaan
nasabah merupakan dampak dari perbandingan antara harapan nasabah sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh nasabah dari produk yang dibeli tersebut.
Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis
adalah untuk menciptakan para konsumen
yang merasa puas. Terciptanya kepuasaan
konsumen dapat memberikan dasar yang baik
bagi nasabah melakukan transaksi kembali
dan terciptanya loyalitas konsumen serta
membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke
mulut yang menguntungkan perusahaan.
Nasabah akan memiliki harapan mengenai bagaimana produk tersebut seharusnya berfungsi (performance expectation).
Harapan tersebut adalah standar kualitas
yang akan dibandingkan dengan fungsi atau
kualitas produk yang sesungguhnya dirasakan konsumen. Fungsi produk yang dirasakan nasabah sebenarnya adalah persepsi nasabah terhadap kualitas produk tersebut. Dalam mengevaluasi kualitas suatu produk dan
jasa. nasabah terjadi penilaian berbagai atribut (dimensi pelayanan dan dimensi kualitas
produk). Kaitan antara kepuasaan nasabah
dan kesetiaan nasabah bersifat proporsional.
Andaikan kepuasan nasabah yang sangat rendah (level satu), para nasabah cenderung
menjauhi perusahaan dengan menyebarkan
cerita jelek tentang perusahaan tersebut. Pada
level dua sampai empat, nasabah agak puas
tetapi masih merasa mudah untuk beralih ketika tawaran yang yang lebih baik muncul.
Pada level kelima, nasabah sangat cenderung
membeli ulang dan bahkan menyampaikan

cerita pujian tentang perusahaan. Kepuasaan
atau rasa yang senang yang tinggi menciptakan ikatan emosional dengan merek atau perusahaan tersebut, tidak sekedar suka berlebihan.
Persepsi nasabah mengenai mutu suatu
jasa dan kepuasaan menyeluruh memiliki beberapa indikator/petunjuk yang bisa dilihat
(supranto, 2001:44). Nasabah mungkin tersenyum ketika berbicara mengenai barang dan
jasa. Nasabah mungkin mengatakan hal-hal
bagus tentang barang atau jasa. Senyum suatu bukti bahwa seseorang puas, cemberut sebaliknya mencerminkan kekecewaan.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan tentang sikap dan persepsi nasabah mengenai barang atau jasa dengan meneliti manifestasi yang terkait dengan produk atau jasa
yang dilihat. Manifestasi yang dilihat adalah
jawaban-jawaban yang diberikan para pelanggan melalui pengisian kuesioner kepuasan nasabah. Jika nasabah menunjukkan halhal bagus tentang produk atau jasa pada kuesioner kepuasaan nasabah dan mendemonstrasikan indikasi perilaku positif lainnya.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur dan memantau kepuasan konsumen. Tjiptono (2006:148) mengemukakan terdapat empat metode untuk
mengukur kepuasaan konsumen yaitu:
1. Sistem Keluhan dan Saran
Setiap perusahaan yang berorientasi pada
konsumen (customer oriented) perlu
memberikan kesempatan seluas-luasnya
bagi para konsumen untuk menyampaikan
saran, pendapat dan keluhan mereka. Media yang bisa digunakan meliput kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang mudah dijangkau atau sering
dilewati konsumen), kartu komentar, menyediakan saluran telepon khusus dan lain
lain.
2. Survei Kepuasaan Konsumen
Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan atau umpan balik secara
langsung dari konsumen dan sekaligus juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap konsumen. Menurut Tjiptono (2006:
18) pengukuran kepuasaan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu directly
reported satisfaction, derived dissatisfac-
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tion, problem analysis, importance performance analysis, dan ghost shopping
3. Lost Customer Analysis
Perusahaan berusaha menghubungi pelanggannya yang telah berhenti membeli
atau memakai jasa dan beralih ke pesaing.
Dengan menghubungi konsumen yang telah berhenti diharapkan perusahaan dapat
mengetahui penyebab terjadi hal tersebut.
Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan guna mengambil kebijakan untuk
masa yang akan datang.
Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Bukti Fisik (X1)
Kehandalan (X2)
Daya Tanggap (X3)

Kepuasan
Nasabah (Y)

Jaminan (X4)
Empati (X5)
Gambar 1. Kerangka Pikiran

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian dan kajian teoretis sebagai kaitan keseluruhan maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
Ha : Diduga kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan Mega Dana
H0: Diduga kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan Mega Dana
Metode Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di kantor PT Bank Mega Tbk. cabang Barabai Hulu
Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Populasi adalah kumpulan dari semua
kemungkinan orang orang, benda benda dan
ukuran lain yang menjadi objek penelitian
atau kumpulan seluruh objek yang menjadi
perhatian (Suharyadi dan Purwanto, 2009:7).
Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah
Bank Mega yang mempunyai rekening ta-

bungan dengan produk Mega Dana sebanyak
423 orang.
Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Suharyadi dan Purwanto, 2009:7). Yang menjadi
sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak
50 responden atau nasabah tabungan Mega
Dana.
Menurut Sugiyono (2007:31) variabel
penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh
informasi tentang hal tersebut, kemudian
ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.
1. Variabel Bebas (X): Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah
serta ketepatan penyampaiannya dalam
mengimbangi harapan dari nasabah. Teori
kualitas pelayanan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori dari Parasaruman dengan indikator kualitas pelayanan
meliputi:
a. Bukti Fisik (Tangible) (X1)
Bukti fisik meliputi gedung, perabot,
lahan parkir, fasilitas gedung peralatan
gedung dan kerapian para karyawan.
b. Kehandalan (Reliability) (X2)
Kehandalan meliputi ketepatan janji,
ketepatan waktu, kesesuian pelaksanaan pelayanan, kepedulian terhadap masalah nasabah.
c. Daya Tanggap (Responsiveness) (X3)
Daya tanggap meliputi kepercayaan
dan kerahasiaan meliputi kejelasan informasi dan kecepatan pelayannan.
d. Jaminan (Assurance) (X4)
Jaminan meliputi perilaku personel, jasa keamanan, kemudahan dan memberikan rasa nyaman.
e. Empati (Emphaty) (X5)
Empati meliputi bagaimana menempatkan nasabah sebagai keluarga, rekan
bisnis, mitra, meliputi perhatian individual sebagai keluarga.
2. Variabel Terikat (Y): Kepuasan Nasabah
Kepuasan nasabah adalah perasaan senang
atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil)
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produk yang dipikirkan terhadap kinerja
yang diaharapkan atau kesesuaian dengan
apa yang sudah diharapkan nasabah. Indikator kepuasan nasabah antara lain:
a. Survey kepuasan nasabah.
b. Lost customer analysis.
c. Sistem keluhan dan saran.
d. Ghost shopping.
Untuk mengetahui pengaruh variabel
independen ( X ) terhadap variabel dependen
(Y) digunakan model analisis regresi linier
berganda dengan model persamaan (Purbayu,
2005:144):
Y = a+b1.X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5X5 + e

Keterangan:
Y = Kepuasan nasabah
a = Konstanta
b1 = Koefisien regresi bukti fisik
b2 = Koefisien regresi kehandalan
b3 = Koefisien regresi daya tanggap
b4 = Koefisien regresi jaminan
b5 = Koefisien regresi empati
X1 = Variabel bukti fisik
X2 = Variabel kehandalan
X3 = Variabel daya tanggap
X4 = Variabel jaminan
X5 = Variabel empati
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada responden yang menjadi nasabah. Jumlah kuisioner yang dibagikan sebanyak 50 kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, uraian karakteristik responden berdasarkan usia responden yaitu: responden berusia
17 – 25 thn sebanyak 26%; usia 26 – 45 tahun sebanyak 54% dan usia 46 – 60 tahun sebanyak 20%. Sementara itu, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu responden berjenis kelamin laki laki sebanyak
35 orang atau 70% dan perempuan sebanyak
15 orang atau 30% .
Hasil uji angket indikator variabel kualitas pelayanan (X) di mana butir-butir tersebut bisa dinyatakan valid dan reliabel apabila nilai r hitung > r tabel dan α > r tabel. Dalam
hal ini, pada variabel empati terdapat butir
yang memiliki status tidak valid dan pada va-

riabel kepuasan nasabah terdapat dua butir
status tidak valid. Dari pengujian tersebut
maka butir-butir yang tidak valid dibuang
dan butir-butir yang valid dan realibel dapat
dilakukan perhitungan estimasi regresi
Uji multikolinieritas dilakukan dengan
pengujian nilai VIF (variance inflation factor) yang nilainya di bawah dari 5 sehingga
dapat dibuat kesimpulan bahwa data kelima
variabel yang diteliti tidak ada masalah
multikolinieritas.
Uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram yang menunjukkan bahwa grafik berpola distribusi normal dan titik
titik menyebar di sekitar garis diagonal dan
searah dengan garis tersebut. Oleh karena itu,
regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan dari variabel bebasnya.
Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot yang menunjukkan tidak ada pola tertentu seperti titiktitik yang membentuk pola seperti bergelombang, menyebar atau menyempit sehingga
model regresi ini layak untuk memprediksi
kepuasan nasabah berdasarkan pengaruh dari
variabel kualitas pelayanan
Setelah butir-butir pernyataan angket
dinyatakan valid dan reliabel serta dilakukan
uji asumsi ekonometrik maka diperoleh hasil
estimasi regresi. Perhitungan standar error of
estimasi menggunakan bantuan perangkat
SPSS 17.0 for windows. Hasil perhitungan
standar error of estimasi dapat dilihat pada
tabel 1 berikut.
Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Regresi
Berganda

Var. Koefisen regresi
X1
-0,062
X2
0,329
X3
0,173
X4
0,117
X5
-0,199
Konstanta
Adjusted R square
T tabel 5% pada df (50-2)

sign
thitung
0,416
-0,821
0,013
2,588
0,224
1,233
0,245
-1,179
0,098
-1,689
= 7,287
= 0,527
= 2,015

Berdasarkan Tabel 1, dapat diperoleh
persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut:
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Y = 7,287 + -0,062 X1 + 0,329 X2 + 0,173 X3
+ -0,117 X4 + -0,199 X5 + e
Berdasarkan persamaan regresi tersebut
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.
1. Nilai konstanta sebesar 7,287 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan
jasa akan berpengaruh terhadap kepuasan
nasabah yang dirasakan nasabah tabungan Mega Dana.
2. Nilai koefisien variabel bukti fisik sebesar
-0,062 menunjukan bahwa setiap peningkatan variabel bukti fisik 1 satuan maka
kepuasan nasabah akan turun 0,062 dengan asumsi variabel kehandalan, daya
tanggap, jaminan, dan empati konstan
3. Nilai koefisien variabel kehandalan sebesar 0,329 menunjukan bahwa setiap peningkatan variabel kehandalan 1 satuan
maka kepuasan nasabah akan meningkat
0,329 dengan asumsi variabel bukti fisik ,
daya tanggap, jaminan, dan empati konstan
4. Nilai koefisien variabel daya tanggap sebesar 0,173 menunjukan bahwa setiap peningkatan variabel daya tanggap 1 satuan
maka kepuasan nasabah akan meningkat
0,173 dengan asumsi variabel kehandalan,
bukti fisik, jaminan, dan empati konstan.
5. Nilai koefisien variabel jaminan sebesar –
0,117 menunjukan bahwa setiap peningkatan variabel jaminan 1 satuan maka kepuasan nasabah akan turun 0,117 dengan
asumsi variabel kehandalan, daya tanggap,
bukti fisik, empati konstan.
6. Nilai koefisien variabel empati sebesar –
0,199 menunjukan bahwa setiap peningkatan variabel bukti fisik 1 satuan maka
kepuasan nasabah akan turun 0,199 dengan asumsi variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, dan jaminan konstan.
Uji t dilakukan untuk melihat sejauh
mana pengaruh secara sendiri sendiri variabel
X terhadap Variabel Y. (Nurgiyantoro, 2004:
192):
1. Pada variabel bukti fisik (X1), nilai thitung <
ttabel atau –0,821 < 2,015 menunjukkan variabel bukti fisik (X1) tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y).
2. Pada variabel kehandalan (X2), nilai t hitung
> t tabel atau 2,588 > 2,015, menunjukkan

variabel bukti kehandalan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah
(Y).
3. Pada variabel daya tanggap (X3), nilai
thitung < ttabel atau 1,233 < 2,015 menunjukkan variabel daya tanggap (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
nasabah (Y).
4. Pada variabel jaminan (X4), nilai thitung <
ttabel atau –1,179 < 2,015, menunjukkan
variabel jaminan (X4) tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y).
5. Pada variabel empati (X5), nilai thitung <
ttabel atau –1,689 < 2,015, menunjukkan
variabel empati (X5) tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y).
Uji F dilakukan untuk menguji pangaruh variabel kualitas pelayanan yang terdiri
dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap,
jaminan, empati serta bersama sama terhadap
variabel kepuasan nasabah.
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil ANOVA

Sum of
Squares
Regresi
64,742
Residual
47,838
Total
112,580
Model

Df
5
44
49

Mean
Square
12,948
1,087

F

Sig.

11,909

0,000

Tabel 2 menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah. Hal
tersebut dibuktikan dengan hasil dari nilai
Fhitung 11,909 > Ftabel 2,43. Karena Fhitung >
Ftabel, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1( bukti
fisik), X2( kehandalan), X3 (daya tanggap),
X4 (jaminan), dan X5 (empati) terhadap Y
(kepuasan nasabah). Hal ini menunjukkan
bahwa perubahan naik turunnya variabel kualitas pelayanan berpengaruh nyata terhadap
tingkat kepuasan nasabah.
Secara teoritis kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nasabah seperti yang dinyatakan Kotler (2007:
177) bahwa kepuasan nasabah yaitu perasaan
senang atau kecewa seseorang yang muncul
setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja suatu produk dan harapannya.
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Untuk mengukur seberapa banyak pengaruh dan berapa jauh kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel
terikat dapat dilihat pada hasil adjusted R
square, yang sebesar 0,527 yang berarti bahwa sumbangan atau kontribusi variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah
sebesar 52,7%, sedangkan sisanya sebesar
47,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis pada penelitian ini seperti faktor budaya, sosial,pribadi dan psikologi.
Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahasan
yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.
1. Variabel kualitas pelayanan yaitu variabel
bukti fisik (X1), daya tanggap (X3), jaminan (X4) dan empati (X5) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah karena thitung < ttabel Sementara itu, variabel kehandalan (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah karena t hitung > t tabel.
2. Pengujian terhadap variabel kualitas pelayanan secara simultan menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki
pengaruh yang terhadap kepuasan nasabah
karena Fhitung > Ftabel.
3. Koefisien determinasi sebesar 0,527 menunjukkan kemampuan faktor-faktor kualitas pelayanan dapat mempengaruhi variabel kepuasan nasabah sebesar 52,7%, sedangkan sisanya sebesar 47,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak
diteliti pada penelitian ini.
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