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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Petumbuhan dunia bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, baik bisnis yang bergerak dibidang manufaktur maupun jasa. Perkembangan 

perekonomian secara menyeluruh yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan 

ilmu pengetahuan menciptakan sebuah persaingan yang semakin ketat dan tajam, baik 

di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu dalam persaingan yang 

demikian, perusahaan dituntut untuk dapat memuaskan pelanggannya dengan 

menciptakan produk-produk berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen. 

Perkembangan perekonomian Indonesia khususnya dalam sektor jasa 

menciptakan sebuah persaingan yang semakin ketat tidak terkecuali pada sektor 

Perbankan, dimana pada saat ini persaingan didalam dunia Perbankan tidak lagi 

bertumpu pada produk tetapi lebih bertumpu pada pelayanannya. Hal tersebut 

dikarenakan banyaknya usaha Perbankan, baik konvensional maupun yang mikro, 

dimana setiap Bank mengemas jasa mereka sedemikian rupa untuk menarik para 

konsumen.  

Pelayanan yang diberikan tidak hanya terbatas pada fungsi awal bank sebagai 

lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyimpan dan meminjam uang. 

Berdasarkan pada hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sebuah usaha Perbankan 
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haruslah mampu memberikan sebuah pelayanan yang Prima, dimana pelayanan yang 

Prima tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan dibandingkan dengan 

usaha Perbankan lainnya, sehingga mampu bertahan dalam iklim persaingan yang 

ketat. 

Pelayanan prima merupakan salah satu komponen yang penting dan harus 

dijalankan oleh semua perusahaan agar tetap bisa bersaing secara kualias dan 

kuantitas. Sebenarnya bentuk pelayanan ini adalah sebagian kecil dari sistem 

management perusahan yang kompleks, tetapi apabila dijalankan dengan pemahaman 

yang benar dan tujuan yang mulia maka akan memberikan suatu yag dahsyat untuk 

setiap perusahaan yang bersifat jasa atau yang bergerak dalam bidang public. Untuk 

itu mulai dari manajement puncak hingga staf paling bawah disetiap perusahan harus 

memiliki pemahaman yang sama dan sepakat untuk menjalankan scara bersama-sama 

demi kelangsungan hidup suatu perusahaan.  

Semua harus memiliki tekat yang baik yaitu memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi pelanggan atau customer sehingga pelayanan terbaik merupakan titik 

tolak pada konsep kepedulian pada pelanggan untuk menciptakan kepuasan dan 

kemenangan dalam persaingan. Pelayanan terbaik pada kepentingan dan kebutuhan 

para pelanggan sehingga memungkinkan memberikan pelayanan yang optimal. 

Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan pelayanan adalah 

kemampuan seseorang petugas layanan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
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orang lain. Komunikasi adalah hal yang paling lumrah dilakukan dalam seseorang 

memberikan pelayanan. Penilaian baik tidaknya pelayanan sering kali dapat dilihat 

dari bagaimana cara petugas memberi layanan dalam berkomunikasi dengan 

pelanggan.  

Berkomunikasi adalah sebuah cara yang dilakukan sesorang untuk 

menjelaskan bagaimana dia mempersepsi dirinya sendiri dengan orang lain. Dalam 

pelaksanaan pelayanan keterampilan berkomnikasi merupakan aspek yang penting 

yang akan mempengaruhi bagaimana efektifitas pelayanan yang diberikan serta akan 

menemukan bagaimana masyarakat sebagai pelanggan dalam memberikan respon dan 

mencitrakan suatu perusahaan dalam memberikan layanan. Untuk berkmunikasi 

haruslah mampu menempatkan seseorang sebagai posisi yang paling terhormat 

sebagaimana kualitas pelayanan adalah sebuah ikhtiar untuk memanusiakan manusia 

human humanization. 

Salah satu tujuan berkomunikasi di dalam kegiatan pelayanan adalah suatu 

aktifitas untuk lebih peduli di lingkungan sekitar. Empati dan rasa peduli yang 

diberikan oleh petugas layanan pada orang lain (Costumer) bukan bentuk 

merendahkan diri melainkan sikap mulia yang akan menempatkan posisi seseorang 

dalam tempat yang terhormat di mata orang lain (pelanggan). 

Melalui komunikasi, baik antara pelanggan ataupun supplier akan menjadikan 

suatu harapan bagi pelanggan terhadap kualitas produk yang akan diberikan. 
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Pemahaman terhadap harapan-harapan pelanggan oleh supplier merupakan input 

untuk melakukan pebaikan dan peningkatan kualitas baik berupa barang atau jasa. 

Apabila harapan-harapan tersebut terpenuhi maka pelanggan akan puas atas jasa yang 

diberikan maka sebaliknya apabila tidak puas supplier akan ditinggalkan oleh 

pelanggan. 

Kunci keputusan pelanggan berkaitan dengan kepuasan terhadap suatu 

penilaian yang diberikan kerangka kepuasan pelanggan tersebut terletak pada 

pelayanan supplier dalam memahami kebutuhan, keinginan dan kepuasan pelanggan, 

sehingga disaat menyampaikan kegiatan pelayanan baik bentuk barang atau jasa 

supplier bisa memenuhi haraapan pelanggan dengan memberikan kepuasan yang 

terbaik. 

Jika dilihat dalam persaingan industri Perbankan di kota Malang. Bank 

Danamon Simpan Pinjam Unit Bunul merupakan salah satu bank yang harus bersaing 

dengan bank-bank lain yang ada dikota Malang, dalam melakukan kegiatan 

penyediaan jasa perbankan bagi para nasabahnya. Bank Danamon Simpan Pinjam 

Unit Bunul tentunya sebagai lembaga perantara keuangan, di samping harus tetap 

menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas juga harus 

beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat rentabilitas (keuntungan) 

yang memadai, yang mempunyai produk layanan perbankan yang diantaranya 

tabungan SI PINTER, Deposito DSP, dan pinjaman. Dengan demikian pelayanan 
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prima karyawan Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Bunul harus ditingkatkan, 

kususnya pelayanan teller.  

Teller sebagai bagian front line memiliki pengaruh yang sangat besar bagi 

sistem pelayanan, karna posisi teller berada pada bagian depan dan sebagai awal 

penerima nasabah, baik nasabah yang akan melakukan transaksi keuangan maupun 

nasabah yang akan mencari informasi produk-produk yang ditawarkan bank 

danamon, Selain itu teller sebagai bagian dari operasional yang memiliki beberapa 

tugas dan fungsi yang diantaranya menjalankan sistem operasional unit, menjalankan 

fungsi teller (menginput setoran dan tarikan baik berupa tunai ataupun non tunai, 

menjalankan fungsi Customer Service pada saat pembukaan rekening, deposito), 

menjalankan fungsi penagihan terhadap nasaba kredit. 

Apabila nasabah merasa nyaman dan mengerti tentang produk yang 

ditawarkan maka mereka akan melakukan transaksi-transaksi selanjutnya dan tidak 

menutup kemungkinan untuk menyarankan kepada orang lain untuk ikut menabung 

pada bank danamon. Namun jika pelayanan prima tidak ditingkatkan, kemungkinan 

nasabah akan berpaling kepada bank lain yang dapat memberikan pelayanan yang 

lebih baik 

Dalam sebuah industri perbankan pihak bank harus benar-benar mengetahui 

dan memahami mengenai prilaku para nasabah tentang apa yang dibutuhkan dan apa 

yang diinginkan. Disamping hal terebut pihak perbankan harus mampu menganalisis 
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variable dari pelayanan prima yang nantinya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan 

Nasabah. Jasa yang diberikan pihak bank belum cukup hanya sekedar sikap dan 

tingkah laku para karyawan dalam menghadapi pelanggan, tetapi harus mencakup 

variable Pelayanan Prima. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menjadi alasan 

peneliti untuk meneliti tentang Pengaruh Pelayanan Teller Terhadap Kepuasan 

Nasabah di PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Bunul. 

B. Rumusan masalah 

 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Seberapa besar 

pengaruh pelayanan Teller PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Bunul terhadap 

kepuasan nasabah? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui besarnya pengaruh pelayanan 

Teller PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Bunul terhadap tingkat kepuasan 

nasabah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi tentang kualitas pelayanan, guna meningkatkan mutu 

pelayanan sebuah perusahaan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan di dalam 

meningkatkan mutu pelayanan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan 

Teller PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Bunul untuk mengambil 

tindakan guna memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas 

pelayanannya. 

E. Tinjauan Pustaka  

E.1 Pelayanan Prima 

 Pelayanan Prima merupakan salah satu komponen penting yang harus 

dijalankan oleh semua perusahaan supaya tetap bertahan di tengah persaingan global 

saat ini. 

 Untuk itu mulai dari managemen puncak hingga staf paling bawah di setiap 

perusahaan atau organisasi jasa/ layanan public harus memiliki pemahaman yang 

sama tentang pelayanan prima dan sepakat untuk menjalankannya bersama – sama 

demi kelangsungan hidup perusahaan. Semua harus memiliki tekat yang kuat yaitu 

memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. 

 Pelayanan yang terbaik adalah bertitik tolak pada konsep kepedulian kepada 

pelanggan untuk menciptakan kepuasan dan kemenangan dalam persaingan. 

Pelayanan terbaik atau prima berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan para 
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pelanggan sehingga memungkinkan memberikan kepuasan yang optimal (Muwafik, 

2010:63) 

 Dalam memahami konsep pelayanan prima, terhadap beberapa konsep yang 

berpengaruh yaitu terdiri dari pemahaman terhadap konsep diri sebagai pelayanan 

public, pemahaman konsep pelayanan dan konsep pelanggan, pemahaman terhadap 

orang lain, konsep penanganan keluhan dan konsep dinamika kelompok. Interaksi 

antara konsep tersebut itulah yang membuat konsep pelayanan prima. 

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi internal publik ada strategi 

komunikasi internal yaitu bagi para karyawan, yang berfungsi untuk mengusahakan 

agar para karyawan mengetahui apa yang sedang dipikirkan management dan 

mengusahakan agar management bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh 

para karyawan. Tujuannya untuk meningkatkan keterbukaan komunikasi dan 

produktifitas serta semangat kerja karyawan. 

 Pelayanan Prima bagi publik eksternal berupa pertukaran informasi antara 

manajement dengan publik eskternal, yaitu baik perorangan, kelompok, organisasi, 

perusahaan, mayarakat sekitar, penyalur, pengedar, pemasok, lembaga pemerintah 

dan para pendidik. Hal ini dilakukan untuk memperluas pasar dan memuaskan 

pelanggan, memelihara dan meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkenalkan 

produc atau jasa, mempermudah akses modal serta meningkatkan hubungan dengan 

asosiasi perusahaan dalam rangka menunjang kemitraan. 
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 Pelayanan pada pelanggan dan mutu produk (barang atau jasa) adalah dua hal 

yang tak terpisahkan. Keduanya merupakan unsur penting dalam membangun 

kesetiaan, dan menciptakan keuntungan bisnis. Dalam sebuah kompetensi bisnis 

maka disaat produk yang ditawarkan mungkin sama - sama memiliki keunggulan, 

maka tentunya haruslah ada sesuatu yang dapat dijadikan factor pembeda yang sangat 

memungkinkan dilakukan oleh suatu organisasi adalah dengan melakukan pelayanan 

yang terbaik. Karena pelayanan prima adalah langkah strategis yang harusnya 

dilakukan oleh setiap organisasi dalam realitas lompetisi bisnis. Pelayanan prima 

adalah sikap yang memberikan perhatian yang tulus kepada para pelanggan agar 

mereka menjadi puas dan loyal akan layanan yang diberikan (Hermawan Kartajaya, 

2009:19). 

E.2 Kualitas Pelayanan  

 Dalam perspektif Total Quality Management kualitas dipandang secara luas, 

yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi aspek proses, 

manusia, dan lingkungan (Muwafik, 2010:97). Hal ini jelas tampak dalam definisi 

yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis bahwa kualitas merupakan suatu kondisi 

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

yang memenuhi atau memenuhi harapan. Sebaliknya definisi kualitas bervariasi dari 

yang kontroverssional hingga kepada yang lebih strategi. Definisi konvensional dari 

kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung suatu produk, seperti :  
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1. Peformansi ( performance) 

2. Keandalan ( realibility) 

3. Mudah dalam penggunaan (easy in use) 

4. Estetika (esthetics) 

 Kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan yang ketepatan penyampainnya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut agar memenuhi keinginan pelanggan. 

 Kualitas pelayanan merupakan hasil interaksi dari ketiga aspek, yang 

diantaranya strategi layanan, sumberdaya manusia yang memberikan layanan, dan 

sistem layanan dengan pelanggan sebagai titik pusat. Model kesatuan dari ketiga 

aspek ini disebut juga dengan segitiga layanan. Segitiga layanan adalah suatu model 

interaktif managemen yang mencerminkan hubungan antara perusahaan dengan 

pelanggannya. 
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Model Segitiga Layanan 

Strategi Layanan 

 

 

 

 

                    Sistem Layanan                                Sumber Daya Manusia  

Sumber: (Muwafik, 2010:101) 

 Dari gambar diatas dijelaskan bahwa sukses sebuah pelayanan begantung 

pada perusahaan yang melakukan sistem pelayanan. Sistem pelayanan yang baik akan 

menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula. Suatu sistem yag baik akan 

memberikan prosedur pelayanan yang berstandar dan memberikan mekanisme 

kontrol didalam dirinya sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan 

mudah diketahui. Ini berarti suatu perusahaan haus mampu merespon kebutuhan dan 

keinginan pelanggan dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat. 

Agar konsumen mempunyai persepsi yang baik terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan, maka penyedia layanan harus mngetahui apa yang diharapkan oleh 

konsumen, sehingga kinerja yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Pelanggan 
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E.3 Membangun Layanan 

 Salah satu implementasi layanan sehari hari, dikenal dengan konsep Service 

Quality. Konsep ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana tingkat layanan yang 

telah diberikan kepada pelanggan. Service Quality adalah salah satu konsep layanan 

perusahaan yang dapat diandalkan untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin 

ketat (Hermawan Kertajaya, 2009:9) 

1. Communication 

Implementasi di dalam melalukan strategi kualitas dalam organisasi atau 

perusahaan dipengaruhi oleh proses komunikasi perusahaan, baik dengan 

karyawan, maupun dengan yang lainnya. Kaena baik tidaknya penyampaian 

pesan terhadap pelanggan harus didukung oleh kualitas komunikasi yang baik. 

2. Reliability 

Merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan perusahaan di dalam 

memberikan layanan secara akurat kepada pelanggan yang disesuaikan 

dengan harapan – harapan pelanggan. 

3. Assurance 

Merupakan kegiatan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menumbuhkan kepercayaan di mata pelanggan melalui keramahan dan staf 

dalam melayani. 



13 
 

4. Tangible 

Merupakan kegiatan yang menggambarkan segala sesuatu yang bersifat 

mempengaruhi kualitas layanan kepada pelanggan seperti kerapihan tempat 

kerja, kelengkapan fasilitas bagi pelanggan dan npenampilan fisik staf. 

5. Empathy 

Merupakan kegiatan yang menggambarkan perhatiaan perusahaan kepada 

pelanggannya. Untuk mengevaluasi beberapa hal yang harus di evaluasi oleh 

perusahaan seperti memahami pelangga dan mendengarkan keinginan 

pelanggan,  

 6. Responsiveness 

Merupakan kegiatan yang menggambarkan bentuk tindakan yang responsive 

dan tepat waktu kepada pelanggan. Untuk mengevaluasi kegiatan ini, ada 

beberapa hal yang harus di evaluasi oleh perusahaan, seperti keingintahuan 

terhadap kesulitan yang dihadapi pelanggan, kesanggupan, dan jenis bantuan 

yang dapat diberikan ke pelanggan. 
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E.4 Implementasi Service Quality 

 Kepuasan pelanggan tidak akan tercipta jika Service Quality hanya dipahami 

sebatas konsep di dalam perusahaan. Penyampaian Service Quality ke pelanggan 

dapat dilakukan melalui beberapa teknis praktis yang dapat dilakukan pada setiap titik 

interaksi antara perusahaan dengan pelanggan (Hermawan Kertajaya, 2009:13) 

1. Membangun sikap positif 

Membangun sikap positif dan menciptakan penampilan fisik yang 

professional dalam rangka membangun kesan pertama yang positif dan tidak 

dapat terlupakan oleh pelanggan. 

2. Kemampuan berkomunikasi 

Mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang efektif secara verbal dan 

non verbal serta mempelajari teknik berkomunikasi kepada pelanggan dengan 

baik. 

3. Menangani keluhan pelanggan 

Mempelajari teknik penanganan keluhan pelanggan terhadap layanan yang 

diberikan dan menjadikan keluhan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan 

kinerja layanan suatu perusahaan. 

4. Pengetahuan dan Keahlian 

Sebagai syarat untuk melayani dengan baik, petugas pelayanan harus 

memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang berkualitas dan memiliki 

pengalaman kerja yang banyak serta yang sesuai dengan bidangnya. 
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5. Kesopanan dan Ramah Tamah 

Masyarakat pengguna jasa pelayanan itu sendiri dan lapisan masyarakat baik 

tingkat status ekonomi dan sosial rendah maupun tinggi terdapat perbedaan 

karakternya maka petugas pelayanan masyarakat dituntut adanya keramahan 

yang standar dalam melayani, sabar, tidak egois, bertutur kata yang baik 

kepada pelanggan. 

6. Kejujuran dan Kepercayaan 

Dari aspek kejujuran ini petugas pelayanan dapat dikategorikan sebagai 

pelayanan yang dipercaya dalam menyelesaikan akhir pelayanan sehingga 

pelanggan otomatis merasa puas.. 

E.5 Kepuasan Nasabah 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

atau hasil yang diasakannya dengan harapannya. Kepuasan nasabah merupakan 

tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan 

dengan harapannya. Dengan kata lain tingkat kepuasan nasabah adalah fungsi dari 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan, baik kualitas yang 

diperlukan untuk memuaskan tujuan pelanggan baik dari segi internal ataupun 

eksternal dan kepuasan nasabah merupakan strategi dalam mempertahankan 

keberadaan badan usaha di tengah-tengah persaingan bisnis. Sehingga untuk 

membangun kepuasan pelanggan tersebut maka perlu mengetahui dan 

memperhatikan prinsip dasar dalam pemberian kepuasan pelanggan (Muwafik, 

2010:128) 
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 Agar pelayanan dapat memuaskan seseorang atau kelompok orang yang 

dilayani, ada empat persyaratan pokok : 

1. Tingkah laku yang sopan  

2. Ramah dalam bersikap 

3. Waktu penyampaian yang tepat 

4. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 

E.6 Prinsip-prinsip Kepuasan Pelanggan atau Nasabah : 

1. Memahami Custumer 

Memahami customer merupakan langkah pertama yang terpenting, apabila 

berhasil memahami kebutuhannya maka langkah selanjutnya maka akan 

terasa mudah. 

2. Membuat Customer mengerti semua layanan yang ada didalam 

perusahaan  

Customer yang sudah datang ke perusahaan dipastikan harus memiliki 

kepercayan atas produk atau layanan yng disediakan. Buatlah mereka 

mengetahui secara benar dan lengkap atas apa yang diberikan oleh perusahaan 

sehingga mereka tidak pulang dengan harapan yang kosong. 

3. Menciptakan kesan yang positif 

Kesan pertama yang ada dibenak customer akan selalu diingat, hal yang 

sederhana yang dapat dilakukan adalah memberikan senyuman, mengucapkan 
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salam, menjaga kebersihan, dan mau mendengarkan dan juga mau membantu 

mereka secara tuus serta cepat tanggap didalam menangani pelayanan. 

4. Menggunakan kata-kata yang baik dan bertujuan positif 

Senantiasa akan menggunakan kata positif, kata-kata yang positif akan 

ditangkap oleh customer sebagai pesan yang positif juga. Sebaliknya jangan 

pernah mengatakan hal-hal yang negatif terhadap perusahaan karena akan 

merusak citra perusahaan itu sendiri. 

5. Mempertahankan yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan 

Apabila customer sudah beranggapan atau menilai suau perusahaan dengan 

baik, maka kita sebagai petugas pelayanan harus memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya demi meningkatkan kepuasan. 

E.7 Teori  

 Teori S-0-R (stimulus – Organism - respon) 

Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan teori Teori S-0-R (stimulus – 

Organism - respon). Teori ini merupakan teori komunikasi yang menggambarkan 

adanya hubungan antara Stimulus-Organism-Respon. Teori ini memberikan 

penjelasan bahwa stimulus merupakan pesan, Organism adalah komunikan yang 

menerima pesan, respon adalah efek atau umpan balik dalam proses komunikasi 

(Hamidi, 2010:70) 

Teori ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses “aksi-reaksi” yang 

sangat sederhana. Teori tersebut mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan-
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tulisan), isyarat-isyarat non verbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu 

akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Proses 

tersebut dapat dikatakan sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan, 

dan proses ini juga bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek, dan dari efek 

yang ditimbulkan tersebut dapat mengubah komunikasi berikutnya. 

F. Hipotesis 

 Hipotesis adalah sebagai alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti 

bagi problematika yang diajukan dalam penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:71). 

 Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif yaitu jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yaitu menanyakan hubungan antara 

dua variabel atau lebih  (Sugiono, 2005:77). Dari pengertian hipotesis tersebut, maka 

hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak ada pengaruh antara pelayanan teller terhadap kepuasan nasabah 

Hi  :Ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan teller terhadap kepuasan nasabah 

G. Definisi Konseptual 

G.1. Kualitas Pelayanan 

 Merupakan Upaya didalam memberikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketetapan penyampainnya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 
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Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut agar memenuhi keinginan dan harapan pelanggan. 

G.2. Kepuasan Nasabah 

 Tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakan dengan harapannya. 

 Dengan kata lain tingkat kepuasan nasabah merupakan fungsi dari perbedaan 

antara kinerja yang dirasakan dengan harapan, baik kualitas yang diperlukan untuk 

memuaskan tujuan pelanggan baik dari segi internal ataupun eksternal. Kepuasan 

nasabah merupakan strategi dalam mempertahankan keberadaan badan usaha di 

tengah-tengah persaingan bisnis yang ketat. 

H. Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur, yaitu 

dengan menetapkan jenis dan jumlah indicator variabel tersebut berdasarkan definisi 

konseptual (Hamidi, 2007:142). Definisi operasional berfungsi untuk 

mengoperasikan variabel yang ada sehingga variabel tersebut menjadi jelas. 

H.1. Pelayanan Teller ( Variabel X ) 

Pelayanan Teller merupakan bagian dari operasional yang memiliki beberapa 

tugas dan fungsi yang diantaranya menjalankan sistem operasional unit, menjalankan 

fungsi Teler (menginput setoran dan tarikan baik berupa tunai ataupun non tunai, 
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menjalankan fungsi Customer Service pada saat pembukaan rekening, deposito), 

menjalankan fungsi penagihan terhadap nasaba kredit, menjalankan fungsi marketing 

yaitu menawarkan produk-produk funding unit 

 Pelayanan Teller merupakan kemunculan informasi yang dilihat seorang 

pelanggan atau nasabah yang diharapkan menghasilkan efek tertentu. Berikut ini 

adalah indikator dari Pelayanan Teller:  

1. Teller bersikap ramah terhadap nasabah 

2. Teller bertanggung jawab (memberikan kualitas, kepuasan, dan mutu) dalam 

melayani nasabah 

3. Teller memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan nasabah 

4. Teller menyikapi permasalahan nasabah dapat bersikap tanggap dan cekatan 

5. Teller menyampaikan informasi dan penjelasan cukup jelas kepada nasabah 

6. Teller menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh nasabah 

7. Teller selalu melakukan tindakan yang memberikan kepuasan kepada nasabah 

8. Teller melakukan transaksi dengan sangat cepat dan tepat 

9. Teller berpenampilan rapi dan sopan 

10. Kenyamanan bertransaksi berdampak positif bagi nasabah 
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H.2. Kepuasan Nasabah ( Variabel Y ) 

Variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas (variabel X), keberadaan variabel ini sebagai variabel yang dijelaskan 

dalam fokus atau topik penilitian. 

Kepuasan nasabah merupakan tingkat kepuasan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya, indikatornya 

yaitu : 

1. Nasabah merasa fasilitas yang diberikan baik 

2. Nasabah merasa aman menabung di Bank Danamon 

3. Nasabah akan menjadi nasabah setia Bank Danamon 

4. Nasabah mengetahui semua produk yang ditawarkan oleh Danamon 

5. Nasabah akan terus meningkatkan saldo tabungannya 

6. Nasabah merasa nyaman menabung di Bank Danamon karena mudah, praktis, 

dan cepat 

7. Nasabah akan merekomendasikan kepada orang lain agar menabung di Bank 

Danamon 

8. Nasabah menganggap Bank Danamon adalah Bank yang profesional 

9. Nasabah menjadikan Bank Danamon sebagai prioritas utama 

10. Nasabah merasa harapan yang diinginkan terpenuhi 
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I. Fokus Penelitian 

 Fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh pelayanan Teller PT. Bank 

Danamon Simpan Pinjam Unit Bunul dan seberapa besar  pengaruh pelayanan Teller 

PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Bunul terhadap kepuasan nasabah. 

J. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berbentuk angka- 

angka.  

J.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan jenis penelitian 

kuantitatif eksplanatif karena dalam penelitian ini, peneliti ingin mengukur hubungan 

(korelasi pengaruh) antara dua variabel. Yaitu antara dua variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikat. Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik 

pusat perhatian suatu variabel (Arikunto, 2006:115).  

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelaan tentang mengapa suatu 

kejadian atau gejala terjadi dengan hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran 

mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel 

bebas (Pelayanan Teller) dan variabel terikat (Kepuasan Nasabah) 
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J.2 Lokasi Penelitian 

Penelitan dilakukan di P.T. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Bunul. Jalan 

Hamit Rusdi no: 330 Malang. Pemilihan lokasi ini didasari bahwa P.T. Bank 

Danamon Simpan Pinjam adalah sebagai Bank Mikro yang cukup berkembang, 

sehingga ini cukup dapat mewakili bank-bank mikro di kota Malang. 

 J.3.1 Populasi 

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di 

teliti (Sugiyono, 2008:80). 

Dalam penelitian ini yang dipilih sebagai populasi, yaitu nasabah P.T. Bank 

Danamon Simpan Pinjam Bunul Malang yang terhitung dari tanggal 16 Maret – 18 

Maret selama tiga hari, di mulai pada pukul 08.00 – 17.00 WIB, yaitu 158 orang. 

Untuk membedakan nasabah DSP atau tidak yaitu dengan cara melihat posisi nasabah 

saat melakukan transaksi di meja teller. Karena teller merupakan posisi yang penting 

didalam penerimaan pesan dari nasabah kepada bank ataupun sebaliknya. 

J.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian populasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2008:85). 

untuk menentukan berapa jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Accidental Sampling. Dikatakan teknik Accidental Sampling 
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karena teknik penelitian ini adalah pengambilan atau penarikan sampel secara 

kebetulan. Sehingga dari jumlah nasabah selama tiga hari yaitu sebanyak 158 orang, 

hanya sebanyak 110 nasabah yang bersedia mengisi kuisioner, jadi sempel yang 

didapat sebanyak 110 responden. 

J.4 Teknik Pengumpulan Data 

Observasi 

 Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung di tempat objek yang 

akan diteliti, yaitu di Danamon Simpan Pinjam Bunul Malang. Pengamatan langsung 

ini menggunakan pengamatan yang tidak berstruktur, yaitu peneliti tidak mengetahui 

aspek-aspek apa dari kegiatan-kegiatan yang ingin diamatinya relevan dengan tujuan 

penelitiannya. 

Dokumentasi 

 Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Hamidi, 2010:140). Dalam 

penelitian ini peneliti memperoleh data berbentuk dokumetasi mengenai kualitas 

pelayanan Teller dan kepuasan nasabah itu sendiri. 

Kuisioner  

Teknik pengambilan data melalui pembuatan daftar pertanyaan dengan jumlah 

pilihan jawaban yang ditetapkan oleh peneliti (Hamidi, 2010:140) teknik 
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kuisionernya menggunakan skala likert karena skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena social.  

J.5 Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas data merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu instrument. Instrumen yang sahih memiliki validitas tinggi. 

Instrumen dikatakan sahih apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, 

mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat, tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud (Suharsimi A, 

2006:168). Teknik yang digunakan untuk uji validitas adalah teknik korelasi 

product moment dari Pearson dengan rumus: 

rxy =          n. ∑xy – ( ∑x ) ( ∑y )   

  √{n. ∑x2- ( ∑x )2}{n. ∑y2- ( ∑ y )2 } 

Dimana: 

Rxy  = Korelasi  Product Moment Item dengan nilai sikap 

∑x  = Total nilai keseluruhan subyek per item 

∑y  = Total nilai sikap per subyek 

n  =  jumlah subyek 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrument dapat 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran diulang dua 

kali atau lebih (Arikunto, 2006:196). Uji reliabilitas bisa dilakukan dengan 

menggunakan teknik Alpha-Cronbach, yaitu dengan rumus: 

r11 =    k         1 - ∑ δ2
b  

  k-1              δ2
1 

Dimana : 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

Σ δ2
b = Jumlah varians butir 

δ2
1  = Varians total 

J.6 Teknik analisa data 

a. Uji regresi linier sederhana 

Analisis regresi linear sederhana dipergunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Persamaan 

umumnya adalah:    

Y = a + b X. 

Keterangan: 

Y : variabel terikat 

X : variable bebas 
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Koefisien a  : konstanta (intercept) yang merupakan titik potong antara 

garis regresi dengan sumbu Y pada koordinat kartesius. 

b. Uji Hipotesis  

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikasi hubungan antara 

variabel. 

Rumus t hitung =    

Kesimpulan. 

1. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti regresi 

tersebut bermakna, maksudnya ada pengaruh antara kualitas pelayanan Teller 

dengan tingkat kepuasan nasabah. 

2. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti regresi 

tersebut tidak bermakna, maksudnya tidak ada pengaruh antara kualitas 

pelayanan Teller dengan tingkat kepuasan nasabah. 

3. Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi, 

dengan cara mengkuadratkan koefisien yang dihasilkan dengan 

menggunakan rumus: 

KP= r2 x 100%  

Nilai koefisien orelasi dapat terbagi sebagai berikut: 

0,70 – keatas : hubungan sangat kuat 

0,50 – 0,69 : hubungan yang mantap 
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0,30 – 0,49 : hubungan yang sedang 

0,10 – 0,29 : hubungan yang tak berarti 

0,0  : tidak ada hubungan (Bungin, 2009:184) 

J.7 Skala data 

Dalam penyusunan penelitian ini, menggunakan skala likert yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok (Sugiyono, 

2008:93). Kriteria system skor, yaitu : 

Jawaban alternatif A skor nilai 5 

Jawaban alternatif B skor nilai 4 

Jawaban alternatif C skor nilai 3 

Jawaban alternatif D skor nilai 2 

Jawaban alternatif E skor nilai 1 

 


