
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan analisis hasil penelitian dalam

pembahasan mengenai tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan pada

PT. Bank Riaukepri Cabang Panam Pekanbaru. Ada enam variabel yang

diteliti yaitu Kepuasan Nasabah (Y) sebagai variabel terikat, dan Reliabilty

(X1), Responsiveness (X2),Assurance (X3), Emphaty (X4), Tengible (X5)

sebagai varibel bebas.

Penelitian ini menggunakan analisisa deskriptif kualitatif dan

deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dengan cara memberikan daftar

pertanyaan atau kuesioner kepada nasabah PT. Bank Riaukepri Cabang

Panam Pekanbaru sebanyak 100 responden. Selanjutnya data yang

diperoleh ditabulasikan untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini meliputi deskripsi karakteristik responden, uji

reliabilitas dan validitas kuesioner setiap variabel, analisis regresi linear

berganda, uji asumsi klasik. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut.

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Identitas atau karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi

jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan.



a. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden umumnya

berjenis keamin pria. Hal ini terlihat pada tabel II.1.

Tabel II.1 : Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)

Pria 65 65%

Wanita 35 35%

Jumlah 100 100

Pada tabel II.1 di atas menunjukan bahwa kebanyakan dari

responden adalah berjenis kelamin pria dan sisanya berjenis kelamin

wanita,dengan masing-masing jumlah 65 orang atau sebesar 65%, dan

35 orang atau 35%.

b. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Usia

Bedasarkan hasil penelitian dapat diketahui tingkat usia responden

pada umumnya 37-46 dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel II.2 : Karakteristik Responden Menurut Tingkat Usia

Tingkat Usia Frekuensi Persentase (%)

Antara 17-26 20 20%
Antara 27-36 35 35%
Antara 37-46 45 45%

Jumlah 100 100
Berdasarkan tabel II.2 di atas menunjukan responden pada

umumnya berusia 37-46 tahun, sebanyak 45 orang. Kemudian disusul

oleh responden dengan usia produktif, yaitu umur 27-36 sebanyak 35

orang. Sisanya adalah responden dengan usia 17-26 tahun sebanyak

20 orang.



c. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakn menunjukan adanya

tingkat pendidikan yang berbeda-beda pada responden, yang dapat

dilihat pada tabel II.3.

Tabel II.3: Karakteristik Responden Menurut Tingkat
Pendidikan

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
SLTP 3 3%

SMA/Sederajat 45 45%
Akademik 17 17%

S1 32 32%

S2 3 3%
Jumlah 100 100

Berdasarkan tabel II.3 dapat diketahui bahwa responden

kebanyakan mempunyai tingkat pendidikan SMA/Sederajat yaitu

sebanyak 45 orang. Kemudian responden dengan tingkat pendidikan

strata satu/sarjana sebanyak 32 orang. Selanjutnya disusul oleh

responden dengan tingkat pendidikan akademik sebanyak 17 orang,

sisanya adalah responden dengan tingkat pendidikan S2 dan SLTP

dengan jumlah yang sama yaitu 3 orang.

2. Uji Reliabilitas dan Validitas

Pada uji reliabilitas dan validitas, sampel yang digunakan sebanyak

100 responden. Nilai alpha yang digunakan sebagai indikator secara umum

menggunakan batas 0,7 hal ini berpedoman pada konsep Balian, (dalam



Soehartono,2004) tentang besarnya koefisien korelasi, yaitu sebagai

berikut:

+0,90 - +1,00 : Luar biasa bagus (Excellent)

+0,85 - + 0,88 : sangat bagus (Very Good)

+0,80 - +0,84 : Bagus (Good)

+0,70 - + 0,79 : Cukup (Fair)

Kurang dari 0,70 : Kurang (Poor)

Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,7 maka nilainya kurang baik, artinya

adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Namun jika nilai

reliabilitas lebih dari 0,7 maka nilainya baik, artinya adalah bahwa alat

ukur yang digunakan reliabel atau dapat dipercaya. Nilai reliabilitas dalam

uji ini adalah pada kolom Reliabilitiy Statistics (Cronbach’s Alpha).

 Jika r hitung ≥ r tabel, maka item-item pertanyaan dinyatakan valid

 Jika r hitung < r tabel, maka item-item pertanyaan dinyatakan tidak

valid.

Nilai r hitung dalam uji ini adalah pada kolom Item –Total

Statistics (Corrected Item – Total Correlation). Sedangkan nilai r tabel

dapat dilihat pada tabel r dengan persamaan N-2 = 100-2 = 98 = 0,197.



Tabel II.4 : Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Seluruh Variabel

Variabel Butir

Pertanyaan

Yang

Dipertahankan

Alpha

Kepuasan Nasabah (Y)

Reliability (X1)

Responsiveness (X2)

Assurance (X3)

Emphaty (X4)

Tengible (X5)

5

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

0,902

0.820

0,748

0,760

0,801

0,805

Tabel II.5 : Hasil Analisis Validitas Kuesioner Variabel Kepuasan
Nasabah

Butir Pertanyaan Nilai r hitung Kesimpulan

Kep.Nsb 1

Kep.Nsb 2

Kep.Nsb 3

Kep.Nsb 4

Kep.Nsb 5

0,773

0,771

0,826

0,680

0,733

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Dari tabel II.5 di atas diketahui bahwa kelima butir pertanyaan

mempunyai nilai r hitung di atas r tabel yaitu sebesar 0,197. Untuk

Kep.Nsb 1 r hitung sebesar 0,773 > r tabel 0.197, Kep.Nsb 2 r hitung

sebesar 0,771 > r tabel 0,197, Kep.Nsb 3 r hitung sebesar 0,826 > r tabel

0,197, Kep.Nsb 4 r hitung sebesar 0,680 > r tabel 0.197, dan Kep.Nsb 5 r

hitung sebesar 0,733 > r tabel 0,197. Hal ini berarti r hitung > r tabel,



sehingga kelima butir pertanyaan dari variabel kepuasan nasabah

dinyatakan valid.

Tabel II.6 : Hasil Analisis Validitas Kuesioner Variabel Reliability

Butir Pertanyaan Nilai r hitung Kesimpulan

Rb 1

Rb 2

Rb 3

Rb 4

0,664

0,545

0,748

0,621

Valid

Valid

Valid

Valid

Dari tabel II.6 di atas terlihat bahwa dari empat butir pertanyaan

mempunyai nilai r hitung di atas r tabel yaitu sebesar 0,197. Untuk Rb.

Nilai r hitung sebesar 0,664 > r tabel 0,197, Rb.2 nilai r hitung sebesar

0,545 > r tabel 0,197, Rb.3 nilai r hitung sebesar 0,748 > r tabel 0,197,

dan Rb.4 nilai r hitung sebesar 0,621 > r tabel 0,197. Hal ini berarti r

hitung > r tabel sehingga keempat butir pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel II.7 : Hasil Analisis Validitas Kuesioner Variabel
Responsiveness

Butir Pertanyaan Nilai r hitung Kesimpulan

Rp 1

Rp 2

Rp 3

Rp 4

0,606

0,548

0,528

0,511

Valid

Valid

Valid

Valid



Dari tabel II.7 di atas  terlihat bahwa dari empat butir pertanyaan

mempunyai nilai r hitung di atas r tabel yaitu sebesar 0,197. Untuk Rp.1

nilai r hitung sebesar 0,606 > r tabel 0,197, Rp.2 nilai r hitung sebesar

0,548 > r tabel 0,197, Rp.3 nilai r hitung sebesar 0,528 > r tabel 0,197,

dan Rp.4 nilai r hitung sebesar 0,511 > r tabel yang sebesar 0,197. Ini

berarti r hitung untuk variabel responsiveness lebih tinggi dari r tabel,

sehingga keempat butir pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel II.8 : Hasil Analisis Validitas Kuesioner Variabel Assurance

Butir Pertanyaan Nilai r hitung Kesimpulan

As 1

As 2

As 3

As 4

0,677

0,608

0,373

0,617

Valid

Valid

Valid

Valid

Dari tabel II.8 di atas terlihat bahwa keempat butir pertanyaan

mempunyai r hitung di atas r tabel sebesar 0,197. As.1 nilai r hitung

sebesar 0,677 > r tabel sebesar 0,197, As.2 nilai r hitung sebesar 0,608 >

r tabel yang sebesar 0,197, As.3 nilai r hitung sebesar 0,373 > nilai r tabel

sebesar 0,197, dan As.4 nilai r hitung sebesar 0,617 > r tabel 0,197.

Sehingga keempat butir pertanyaan dari variabel assurance dinyatakan

valid.



Tabel II.9 : Hasil Analisis Validaitas Kuesioner Variabel Emphaty

Butir Pertanyaan Nilai r hitung Kesimpulan

Em 1

Em 2

Em 3

Em 4

0,688

0,655

0,549

0,573

Valid

Valid

Valid

Valid

Dari tabel II.9 di atas terlihat bahwa keempat butir pertanyaan

mempunyai r hitung di atas r tabel sebesar 0,197. Untuk Em.1 r hitung

sebesar 0,688 > r tabel 0,197, Em.2 r hitung sebesar 0,655 > r tabel

0,197, Em.3 r hitung sebesar 0,549 > r tabel 0,197, dan Em.4 r hitung

sebesar 0,573 > r tabel yang sebesar 0,197. Sehingga keempat butir

pertanyaan dari variabel emphaty dinyatakan valid.

Tabel II.10  Hasil Analisis Validitas Kusioner  Variabel Tengible

Butir Pertanyaan Nilai r hitung Kesimpulan

Tb 1

Tb 2

Tb 3

Tb 4

0,679

0,670

0,546

0,611

Valid

Valid

Valid

Valid

Dari tabel II.10 di atas dapat diketahui bahwa keempat butir

pertanyaan dari variabel tengible mempunyai nilai r hitung lebih tinggi

dari r tabel sebesar 0,197. Untuk Tb.1 r hitung sebesar 0,679 > r tabel

0,197, Tb.2 r hitung sebesar 0,670 > r tabel 0,197, Tb.3 r hitung sebesar



0,546 > r tabel sebesar 0,197, dan Tb.4 r hitung sebesar 0,611 > r tabel

sebesar 0,197. Hal ini bertarti keempat butir pertanyaan dari variabel

tengible bisa dinyatakan valid.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap kepuasan

nasabah pada PT. Bank Riaukepri cabang Panam Pekanbaru dilakukan

pengujian hipotesis dengan menggunakan beberapa analisis statistik.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program komputer

spss diperoleh data-data sebagai berikut :

Tabel II.11 : Koefisien Regresi Kepuasan Nasabah Terhadap Variabel

Bebas

Variabel Koefisien
Regresi

Standar
error

T hitung Sig

Reliability (X1)
Responsiveness (X2)
Assurance (X3)
Emphaty (X4)
Tengible (X5)
Constant (a)

0,162
0,253
0,177
0,200
0,221
5,576

0,076
0,111
0,086
0,083
0,105

2,129
2,284
2,049
2,408
2,110

0,036
0,025
0,043
0,018
0,038

R Square : 0,598
F Rasio : 30,461
R : 0,786
Sig : 0,000
Durbin Watson : 1,980

Berdasarkan tabel II.11 di atas maka dapat diketahui bahwa

persamaan regresi linear berganda dalam analisis sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e



Y = 5,576 + 0,162 + 0,25 + 0,177 + 0,200 + 0,221 + e

Dari persamaan regresi di atas diketahui bahwa variabel X1, X2, X3, X4,

dan X5 (reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tengible)

bernilai positif, hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi reliability,

responsiveness, assurance, emphaty, dan tengible maka pelanggan atau

nasabah akan merasa semakin puas.

4. Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Berdasarkan tabel II.11 di atas, dapat diketahui bahwa variabel-

variabel bebas dalam penelitian ini memiliki hubungan yang cukup kuat

dengan variabel terikat yaitu kepuasan nasabah. Hal ini dapat dibuktikan

dengan nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,786 yang berarti

terdapat hubungan yang positif antara variabel-variabel bebas dengan

variabel terikat, yaitu variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 mempunyai hubungan

yang kuat terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Riaukepri Cabang

Panam Pekanbaru.

5. Koefisien Determinasi (R2) atau R Square

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya

pengaruh secara simultan atau keselauruhan variabel-variabel bebas (X)

terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan tabel II.11 di atas dapat

diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,598 atau

sebesar 59,8%. Hal ini menunjukan bahwa kelima variabel bebas



(reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tengible) secara

bersama-sama mampu menjelaskan dan memberikan sumbangan terhadap

variabel terikat sebesar 59,8% sedangkan 40,2% lagi dapat diterangkan

oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

6. Uji F (F Test)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara

bersam-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan uji F, sebelum

melakukan pengujian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Faktor Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, dan

Tengible tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah.

Ha : Faktor Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, dan

Tengible berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah.

Ho diterima jika F hitung < dari F tabel dan Ha diterima apabila F hitung >

F tabel.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan komputer spss (dapat

dilihat pada tabel ANOVA) bahwa nilai F hitung sebesar 30,461 dan

diketahui nilai F tabel dengan tingkat signifikan 5% sebesar 2,311. Hal ini

menunjukan bahwa nilai F hitung 30,461 > nilai F tabel 2,311, maka Ha

dapat diterima.



Dengan demikian hipotesis yang menyatakan variabel mempunyai

pengaruh terhadap kepuasan nasabah dapat diterima.

7. Uji T (Korelasi Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel

bebas terhadap variabel terikat secara individual atau parsial serta

mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap

variabel terikat dengan menanggap variabel bebas lainnya bersifat konstan.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program komputer

spss diketahui hasil analisis koefisien regresi seperti tabel II.12.

Tabel II.12 : Koefisien Regresi Variabel Bebas Secara Parsial
Terhadap Varibel Terikat

Variabel Beta T hitung T tabel Signifikan

Reliability (X1)

Responsiveness (X2)

Assurance (X3)

Emphaty (X4)

Tengible (X5)

0,175

0,233

0,186

0,201

0,187

2,129

2,284

2,049

2,408

2,110

1,986

1,986

1.986

1,986

1,986

0,036

0,025

0,043

0,018

0,038

Uji T dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada

tingkat signifikan 5% dan dengan persamaan sebagai berikut :

t tabel = n – k – 1 : alpha/ 2

= 100 – 5 – 1 : 0,05/ 2

= 94 : 0,025

= 1,986



keterangan: n : jumlah

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

Pada t tabel diperoleh hasil dari pengujian parsial variabel bebas adalah

sebagai berikut:

1). Variabel Reliability (X1) menunjukan nilai t hitung sebesar 2,129 > t

tabel 1,986 dengan nilai singnifikan 0,036%. Hal ini menunjukan

bahwa Ha diterima dan berarti variabel reliability berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan nasabah.

2). Variabel Responsiveness (X2) menunjukan nilai t hitung sebesar 2,284

> t tabel 1,986 dengan nilai signifikan 0,025. Hal ini menunjukan Ha

diterima dan berarti variabel responsiveness berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan nasabah.

3). Variabel Assurance (X3) menunjukan nilai t hitung sebesar 2,049 > t

tabel 1,986 dengan nilai signifikan 0,043. Hal ini menunjukan bahwa

Ha diterima dan berarti variabel assurance berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan nasabah.

4). Variabel Emphaty (X4) menunjukan nilai t hitung sebesar 2,408 > t

tabel 1.986 dengan nilai signifikan 0,018. Hal ini menunjukan bahwa

Ha diterima dan berarti variabel emphaty berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan nasabah.



5). Varibel Tengible (X5) menunjukan nilai t hitung sebesar 2,110 > t tabel

1,986 dengan nilai signifikan sebesar 0,038. Hal ini menunjukan

bahwa Ha diterima dan berarti varibel tengible berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan nasabah.

8. Uji Aotikorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program komputer spss yang

dapat dilihat pada tabel II.11 diketahui nilai angka Durbin Watson 1,980,

terletak antara -2 dan +2 = -2 < 1,980 < +2. Jadi dapat disimpulkan bahwa

tidak ditemukannya autokorelasi dalam regresi di atas.

9. Uji Multikolinieritas

Tabel II.13 : Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF

Reliability (X1)

Responsiveness (X2)

Assurance (X3)

Emphaty (X4)

Tengible (X5)

0,599

0,391

0,492

0,582

0,514

1,669

2,560

2,033

1,718

1,944

Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel di atas, diperoleh

nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hal

ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari

multikolinearitas.



10. Uji Heterokedastisitas





Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk

pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa

model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berdasarkan analisis-analisis di atas dapat diketahui bahwa variabel

emphaty (X4) mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap variabel

kepuasan nasabah (Y) dibandingkan variabel Reliabilty (X1),

Responsiveness (X2), Assurance (X3), dan variabel Tengible (X5). Hal ini

menunjukan bahwa t hitung dari variabel emphaty lebih besar dari variabel

bebas lainnya.

B. Pembahasan Hasil Analisis

Pada penjelasan sebelumnya telah dilakukan pengolahan data yang

diperoleh dari responden yang kemudian diolah dengan menggunakan

program komputer SPSS, setelah itu dilakukan pembuktian hipotesis. Dari

hasil analisis tersebut dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas (Reliability,

Responsiveness. Assurance, Emphaty, dan Tengible) terhadap variabel terikat

(kepuasan nasabah).

Variabel pertama yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah

Reliability, menurut responden pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank

Riaukepri Cabang Panam Pekanbaru dilihat dari variabel Reliability sudah

memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada nasabah, PT. Bank Riaukepri

Cabang Panam juga memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan dan

kebutuhan yang dihadapi nasabah, PT. Bank Riaukepri Cabang Panam juga

mampu menyelaesaikan pelayanan tepat waktu dan jarang melakukan



kesalahan dalam transaksi, tetapi sebagian responden masih merasa kurang

puas akan pelayanan yang dibeikan hal ini sesuai respon nasabah bahwa

pegawai PT. Bank Riaukepri Cabang Panam masih sering melakukan

kesalahan dalam transaksi, kurang menaggapi pemasalahan yang dihadapi

oleh nasabah.

Variabel ke dua yang memepengaruhi kepuasan nasabah adalah

Responsivenes. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui

bahwa pendapat responden pada umunya sudah merasa puas terhadap

pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Riaukepri Cabang Panam dilihat

dari Responsiveness, nasabah merasa bahwa PT. Bank Riaukepri Cabang

Panam cepat menaggapi permintaan dan kebutuhan naasabah, selalu

membantu nasabah apabila mendapat kesulitan, bersikap ramah, selalu

melayani nasabah dengan baik dan pegawai PT. Bank Riaukepri Cabang

Panam memberikan sikap profesional.

Namun sebagian dari responden memberikan respon kurang puas terhadap

pelayanan yang diberikan oleh pegawai PT. Bank Riaukepri Cabang Panam,

untuk itu diharapkan kepada pihak bank agar lebih meningkatkan pelayanan

dari segi Respnsivenees supaya nasabah merasa puas.

Variabel ke tiga yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah Assurance.

Berdasarkan respon yang diberikan oleh responden, diperoleh gambaran

bahwa PT. Bank Riaukepri Cabang Panam mampu membuat para nasabah

percaya bahwa PT. Bank Riaukepri Cabang Panam dapat memberikan



pelayanan yang memuaskan, bersikap ramah dan sopan terhadap nasabah,

dan mampu membuat nasabah merasa aman dalam bertransaksi.

Varaibel selanjutnya yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan

nasabah adalah variabel Emphaty. Dalam hal ini menurut responden cara

karyawan PT. Bank Riaukepri Cabang Panam memberikan perhatian secara

personal, mengutamakan kepentingan para pelanggan, memiliki jam operasi

yang nyaman bagi nasabah, membuat nasabah PT. Bank Riaukepri Cabang

Panam merasa puas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel emphaty merupakan variabel

yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kepuasan nasabah walaupun

tidak terlalu berbeda jauh dari variabel yang lainnya. Bedasarkan hasil

penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial memilki pengaruh yang kuat

terhadap kepuasan nasabah.

Variabel selanjutnya yang mepunyai pengaruh terhadap kepuasan nasabah

adalah Tengible. Pada umumnya responden memberikan tanggapan bahwa

PT. Bank Riaukepri Cabang Panam sudah memiliki peralatan yang modern,

fasilitas fisik yang diberikan juga sudah menarik secara visual, serta

karyawan pada PT. Bank Riaukepri Cabang Panam juga memiliki penampilan

yang menarik. Variabel Tengible juga mempunyai pengaruh yang cukup kuat

selain Emphaty dan Responsiveness, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi

secara parsial.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa koefisien

determinan sebesar 0,598. Hal ini berarti variabel pelayanan (Reliability,



Responsiveness, Assurance, Emphaty, dan Tengible) memberikan pengaruh

terhadap kepuasan nasabah sebesar 59,8%. Sedangkan sisanya 40,2%

dipengaruhi oleh varaibel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kepuasan adalah hasil perbandingan skor kinerja (kenyataan) dengan skor

harapan. Tingkat kepuasan akan menentukan urutan prioritas peningkatan

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Apabila nilai

kepuasan ini ≥ 90% maka dapat dikatakan pelanggan puas demikian juga

sebaliknya (Supranto, 2004).

Dari hasil penelitian diketahui tingkat kepuasan nasabah sebesar 59,8%.

Jadi dapat disimpulakan bahwa nasabah belum merasa puas atas pelayanan

yang diberikan PT. Bank Riau Kepri Cabang Panam Pekanbaru.


