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ABSTRAK 
Sistem Pelayanan yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia apakah ada nasabah yang 

merasa puas, sehingga loyal terhadap bank ini dan nasabah menggunakan serta memanfaatkan 
kembali. Jika nasabah puas, maka yang diharapkan oleh bank adalah merekomendasikan ke 
nasabah yang lain untuk merekomendasikan ke nasabah yang lain untuk menggunakan jasa bank 
yaitu Bank Rakyat Indonesia dan meningkatkan proporsi pembelanjaan layanan bank. 

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Subjek penelitian ini 100 responden.Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
teknik analisis kuantitatif. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 
menggambarkan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 
proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi.Dengan menggunakan metode 
deskriptif tersebut penelitian ini memberikan gambaran secara deskriptif mengenai kepuasan 
nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Melayu 
Banjarmasin.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) berdasarkan hasil analisis koefisien regresi 
antara dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah semuanya positif. Dimana pengaruh 
perubahan naik/turunya variabel kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah signifikan, dan (2) 
variabel komunikasi/Empathy (X5) tidak berengaruh signifikan terhadapKepuasan Pelanggan 
(Y). 

 
Kata Kunci : Bank Rakyat Indonesia, Kepuasan Nasabah, Metode Deskriptif 
 
 
PENDAHULUAN 

Perbankan merupakan salah satu jenis usaha disektor jasa. Dewasa ini tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat akan jasa produk perbankan semakin meningkat, seiring meningkatnya 
pengetahuan atau kemajuan. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, pihak perbankan 
memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada para nasabah. Rangsangan 
tersebut dapat berupa kemudahan pembukaan rekening tabungan, bunga yang tinggi, hadiah-
hadiah/souvenier, gratis biaya transfer antar rekening, jaminan keamanan atas dana yang disimpan 
nasabah, fasilitas ATM yang tersebar diseluruh Indonesia, dan nasabah dapat mengambil serta 
menyetor setiap harinya tanpa dibatasi. 

Pada situasi persaingan perbankan, bank-bank membutuhkan usaha yang keras untuk 
mendapat calon nasabah dan mempertahankan yang sudah ada ditangan. Keberhasilan usaha 
tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 
berkualitas. Kualitas pelayanan tercermin dari kepuasan nasabah untuk melakukan penggunaan 
ulang jasa perbankan. Kepuasan nasabah dalam menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan 
dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas 
pelayanan yang diberikan. Untuk itu, karyawan bagian pelayanan sebaiknya selalu memantau 
kepuasan yang dirasakan oleh nasabah perbankan untuk mencapai loyalitas dari paranasabah. 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 Politeknik Negeri Banjarmasin  

ISSN Cetak  : 2541-6014 ISSN Online  : 2541-6022 Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin  250 

Dalam memberikan pelayanan, setidaknya bank harus memenuhi lima kriteria kualitas 
pelayanan yang sering disebut RATER, sehingga dapat menciptakan nasabah yang loyal, yaitu 
reabillity (kehandalan), assurance (jaminan), tangible (bukti fisik), empathy (komunikasi), dan 
responsiveness (cepat tanggap)(Tjiptono,2006:69). 
 
KAJIAN TEORI 

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) sebagai prasarana 
pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaranperekonomian. 

Menurut Kasmir (2005:2)secarasederhana Bank diartikan sebagai “Lembaga keuangan 
yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana darimasyarakat dan menyalurkan kembali dana 
tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” 

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1988 yang dikutip Kasmir (2004: 12)yang 
dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuksimpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan ataubentuk-bentuk 
lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

 
Dimensi Kualitas Pelayanan Dimensi Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) oleh Parasuraman (1998) dibagi menjadi 
lima dimensi SERVQUAL diantaranya adalah (Lupiyoadi, 2001:148): 
(1) Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 
fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 
diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain 
sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan 
pegawainya. 

(2) Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 
yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 
pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 
tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

(3) Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan 
yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang 
jelas.  

(4) Assurance (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan 
para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 
perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, 
keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

(5) Emphaty (empati)  yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 
pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 
konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan 
tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 
untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
 

METODE PENELITIAN 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyaikualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajaridan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada peneitian ini adalah nasabah tabungan BritAma 
pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Melayu 
Banjarmasin.Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 196 nasabah. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi .Jumlah 
sampel pada penelitian ini sebanyak 100 nasabah.Jumlah sampel dalam penelitian ditentukan 
berdasarkan rumus Slovin.  
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HASIL ANALISIS 
1. Analisis Karakteristik Responden Masalah dalam penelitian ini ditekankan untuk mengukur kepuasan nasbah tabungan 
BritAma terhadap kualitas layanan customer service pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. Dalam penelitian ini yang menjadi populas adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia. 
Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sampling menurut slovin, 
dengan jumlah sampel dalam penelitian ini diperkirakan sebanyak 100 responden. Jumlah 
kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 eksamplar, dan semua kuesioner kembali dan responden  
telah mengisi kuesioner dengan benar dan sesuai dengan petunjuk pengisian kuesioner 

Selanjutnya dalam Kaakteristik diperinci menurut Jenis kelamin, umur, dan jenis 
pekerjaan. Salah satu tujuan dari pengelompokkan responden adalah untuk mengetahui rincian 
karakteristik responden yang dijadikan sampel penelitian. Adapun gambaran karakteristik 
responden dari hasil penyebaran kuesioner dapat disajikan pada tabel berikut: 

 
Karakteristik responden berdasarkan 

 Data diolah, 2016. 
 
Dari diatas dari 100 responden terlihat didominasi oleh pria dimana terdapat 54 responden 

atau 54% dan sisanya46% adalah wanita. 
 

Karakteristik responden berdasarkan  

      Data diolah, 2016. 
 

Berdasarkan tabel diatas diatas proporsi responden menurut usia yangmenjukkan 
bahwa sebagian besar responden yang menjadi sampel dalampenelitian ini adalah responden 
yang berumur antara 21 - 30 tahun yaitu sebesar 36 orang atau 36 %. Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar pemegangproduk Tabungan BritAma adalah berumur antara 21 – 30 
tahun. 

 

Jenis Kelamin

54 54.0 54.0 54.0
46 46.0 46.0 100.0

100 100.0 100.0

Pria
Wanita
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Umur

16 16.0 16.0 16.0
36 36.0 36.0 52.0
30 30.0 30.0 82.0
15 15.0 15.0 97.0

3 3.0 3.0 100.0
100 100.0 100.0

< 20 tahun
21 - 30 tahun
31 - 40 tahun
41 - 50 tahun
> 50 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Karakteristik responden berdasarkan 

 Data diolah, 2016. 
 

Tabel diatas yaitu proporsi presentase pengelompokkan responden menurutjenis 
pekerjaan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden yangmenjadi sampel dalam 
penelitian ini adalah yang memiliki pekerjaan sebagaipegawai atau karyawan. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BritAma 
adalah lebih banyak didominasi oleh pegawai atau karyawan. 

 
2. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Deskripsi Statistik Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan alat uji statistik, maka akan 
diuraikan model summary deskripsi statistik, yang antara lain adalah sebagai berikut: 

 
Deskripsi Statistik 

Nilai R Nilai Rsquare Nilai djusted RSquare 
0,855 0,731 0,717 

Data diolah, 2016. 
 
Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa : 
a) Nilai R sebesar 0,855 atau 85,5% adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat 

hubungan antara variabel Bukti Fisik/Tangible (X1), Kehandalan/Reability (X2), Cepat 
Tanggap/Responsiveness (X3), Jaminan/Assurance (X4), dan Empati/Empathy (X5) dengan variabel Kepuasan Pelanggan (Y). Nilai korelasi tersebut menunjukkan tingkat 
hubungan yang sangat kuat karena berada di antara 0,800 sampai dengan 1,000 
(berdasarkan tabel intrepretasi r pada lampiran). 

b) Nilai RSquare dengan nilai 0,731 adalah R kuadrat, yang menunjukkan bahwa variabel 
independent yang diambil dalam penelitian ini memiliki kontribusi pengaruh terhadap 
variabel dependent sebesar 73,1% sehingga selebihnya sebesar 26,9% adalah 
variabel-variabel lain yang tidak dikemukakan dalam penelitian ini. 

c) Nilai AdjustedRSquare model regresi ini adalah sebesar 0,717 yang menunjukkan 
bahwa variasi atau naik-turunnya Variabel Dependen (Y) dipengaruhi oleh Variabel 
Independen (X) sebesar 71,7%. 
 

(1) Uji Simultan Hasil output dari SPSS 15 terhadap data skor yang telah dibuat berdasarkan 
jawaban responden dari kuisioner yang telah dibagikan, kemudian dirangkum menjadi 
bahasan-bahasan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut: 

 
 

Pekerjaan

23 23.0 23.0 23.0
18 18.0 18.0 41.0
25 25.0 25.0 66.0
17 17.0 17.0 83.0
17 17.0 17.0 100.0

100 100.0 100.0

PNS
BUMN
Karyawan Swasta
Pengusaha
Pelajar / Mahasiswa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Uji Pengaruh secara Simultan (Uji F) 

 Data diolah, 2016. 
 Pengujian hipotesis pertama adalah dengan menganalisis secara simultan, yaitu dengan uji 

F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atas variabel independen terhadap 
variabel dependen. Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh angka Fhitung adalah 51,058 dengan 
angka Sig. 0,000. Untuk nilai Ftabel dapat dilihat pada kolom df, dimana pembilang adalah 5 dan 
angka penyebut adalah 94, sehingga didapatkan nilai Ftabel sebesar 2,311. 

Dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel dapat diketahui bahwa angka Fhitung ternyata lebih 
besar dari Ftabel (74,418 > 2,311), dengan demikian terbukti bahwa semua variabel independen 
(X) memberikan secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). 
Hal itu juga dilihat berdasarkan nilai sig. F sebesar 0,000 berada di bawah 0,05 (0,000 < 0,05). 
Berdasarkan uraian tersebut, maka H1 Diterima. 

 
 

(2) Uji Parsial Uji t ini adalah untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap kinerja karyawan adalah dengan 
menggunakan uji t pada Level of Confidence sebesar 95% atau α = 5%. Langkah ini dilakukan 
untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari variabel Bukti Fisik/Tangible (X1), Kehandalan/Reability (X2), Cepat Tanggap/Responsiveness (X3), Jaminan/Assurance (X4), dan 
Empati/ Empathy (X5) secara parsial berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). 

 
Uji Pengaruh secara Parsial (Uji t) 

 Data diolah, 2016. 
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisis bahwa jika nilai t memilikiprobabilitas masing-
masing faktor tersebut lebih kecil dari tingkat alpha (α) = 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel 
bebas tersebut berpengaruh secara bermakna terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Adapun nilai t 
tabel berdasarkan (df) = (n-1-k) sebesar 1,986.  

Uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa tingkat pengaruh yang diberikan masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut: 
Variabel Bukti Fisik/Tangible (X1), memiliki nilai thitung sebesar 2,967 dan tingkat signifikan 
sebesar 0,004. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bukti Fisik/Tangible (X1) berpengaruh 
signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah 
berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (2,967 > 1,986) dan besarnya nilai 

945.498 5 189.100 51.058 .000a
348.142 94 3.704

1293.640 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

a. 

-1.478 1.042 -1.418 .159
.263 .089 .223 2.967 .004
.222 .101 .210 2.189 .031
.228 .096 .228 2.373 .020
.232 .095 .212 2.433 .017
.124 .088 .123 1.412 .161

(Constant)
Bukti Fisik (Tangible)
Kehandalan (Reability)
Cepat Tanggap (Responsiveness)
Jaminan (Assurance)
Komunikasi (Empathy)

Model
1

B Std. Error
Unstandardized

Coefficients
Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasana. 
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signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,004 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka 
hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah Diterima. 

Variabel Kehandalan/Reability (X2) memiliki nilai thitung sebesar 2,189 dan tingkat 
signifikan sebesar 0,031. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kehandalan/Reability (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Pembuktian dari pernyataan tersebut 
adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih tinggi dari nilai ttabel (2,189 > 1,986) dan besarnya nilai 
signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,031 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka 
hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah Diterima. 

Variabel Cepat Tanggap/Responsiveness (X3) memiliki nilai thitung sebesar 2,373 dan tingkat 
signifikan sebesar 0,020. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Cepat 
Tanggap/Responsiveness (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). 
Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (2,373 > 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan (0,020 < 0,05). 
Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah Diterima.  

Variabel Jaminan/Assurance (X4) memiliki nilai thitung sebesar 2,433 dan tingkat signifikan 
sebesar 0,017. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Jaminan/Assurance (X4)berpengaruh 
signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah 
berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (2,433 > 1,986) dan besarnya nilai 
signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan (0,017 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka 
hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah Diterima.   

Variabel Empati/Empathy (X5) memiliki nilai thitung sebesar 1,412 dan tingkat signifikan 
sebesar 0,161. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Empati/Empathy (X5)tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Pembuktian dari pernyataan tersebut 
adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih kecil dari nilai ttabel (1,412 < 1,986) dan besarnya nilai 
signifikan yang lebih besar dari taraf signifikan (0,161 > 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka 
hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah Ditolak. 

 
PEMECAHAN MASALAH 

Dari hasil analisis data permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Tangible 
(X1), Reability (X2), Responsiveness (X3) dan Assurance (X4) yaitu signifikan terhadap kepuasan 
nasabah Tabungan BritAma. Dapat diuraikan hasil uji t dari tangible, reability, responsiveness 
dan assuranceyang memperoleh nilai yang lebih rendah (<) dari taraf signifikan yaitu 0,05 dan 
salah satu variabel, yaitu Empathy (X5) tidak berpengaruh signifikan atau nilai signifikan yang 
lebih besar (>) dari taraf signifikanyaitu 0,05 yaitu: 

Variabel Bukti Fisik/Tangible (X1) memiliki nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (2,967 > 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,004 < 
0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 
Diterima/signifikan. 

Variabel Kehandalan/Reability (X2) memiliki nilai thitungyang lebih besar dari nilai ttabel (2,189 > 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,031 < 
0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 
Diterima/signifikan. 

Variabel Cepat Tanggap/Responsiveness (X3) memiliki nilai thitung yang lebih besar dari 
nilai ttabel (2,373 > 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan (0,020 
< 0,05).Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 
Diterima/signifkan. 

Variabel Jaminan/Assurance (X4) memiliki nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (2,433 
> 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan (0,017 < 0,05). 
Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 
Diterima/signifikan. 

Variabel Empati/Empathy (X5) memiliki nilai thitung yang lebih kecil dari nilai ttabel (1,412 < 
1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih besar dari taraf signifikan (0,161 > 0,05). 
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Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 
Ditolak/tidak berpengaruh signifikan. 

Uraian diatas dapat dilihat bahwa salah satu variabel yaitu empathytidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan nasabah Tabungan BritAma.Agar kedepannya pelayanan yang 
diberikan lebih optimal lagi sekaligus mampu lebih memuaskan keinginan dan harapan nasabah 
khususnya pada dimensi layanan empathy, sebaiknya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Kantor Cabang Pembantu Melayu Banjarmasin  khususnya bagian customer service. Dengan 
terciptanya kepuasan nasabah sebagai akibat pelayanan yang optimal dapat diharapkan 
terwujudnya loyalitas nasabah. Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Melayu Banjarmasin untuk lebih 
meningkatkan kualitas layanan khususnya empathy adalah: 

Pemberian perhatian dan pribadicustomer service terhadap kebutuhan nasabah pada 
dasarnya sudah baik, akan tetapi kurang berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini 
menyatakan bahwa perhatian yang diberikan customer service masih belum berpengaruh terhadap 
kepuasan nasabah. Padahal dengan memberikan perhatian kepada nasabah dapat memberikan 
efek besar, seperti nasabah menjadi merasa lebih dihargai lebih perhatian. Hal-hal tersebut dapat 
mempererat tali silaturahmi antara nasabah dengan customer service. Hendaknya perhatian 
customer service terhadap nasabah bisa ditingkatkan lagi agar kedepannya tidak ada lagi nasabah 
yang merasa kurang perhatian. Adapun cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan 
kontak mata saat berbicara, lebih mendengarkan nasabah, menggunakan kalimat-kalimat yang 
menunjukkan perhatian misalnya menanyakan kabar nasabah, menyapa dengan lembut dan 
sedikit menundukkan kepala pada nasabah yang lebih tua. Dengan mengaplikasikan hal tersebut 
yang lebih kepada nasabah, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi citra positif customer 
service. 

 
KESIMPULAN 
(1) Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi antara dimensi kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah semuanya positif. Dimana pengaruh perubahan naik/turunya variabel 
kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
semakin baik dimensi kualitas layanan yang meliputi keandalan, jaminan, bukti fisik, 
komunikasi dan tanggapan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan nasabah. 

(2) Variabel kualitas layanan yang paling kurang dominan dan tidak signifikan  terhadap 
kepuasan nasabah adalah empati, karena memiliki nilai t sebesar 1,412 dan tingkat signifikan 
sebesar 0,161. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komunikasi/Empathy (X5) tidak 
berengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). 
Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih kecil dari nilai 
ttabel (1,412 < 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih besar dari taraf signifikan (0,161 
> 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 
Ditolak. 
 

SARAN 
Sehubungan dengan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai beikut: 
(1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Melayu Banjarmasin 

sebaiknya lebih memperhatikandan melaksanakan kualitas layanan meliputi keandalan 
(reability), jaminan (assurance), bukti fisik (tangible), empati(empathy) dan cepat tanggap 
(responsiveness.)  

(2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Melayu Banjarmasin 
sebaiknya lebih memahami kebutuhan dan kesulitan nasabah, misalnya bersikapsopan, 
memberi perhatian,dan berkomunikasi yang baik sehingga mudah dipahami. 
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