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Penelitian ini merupakan penelitian kepuasan nasabah atas kualitas 

pelayanan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang dengan judul “ Analisis 

Kepuasan Nasabah atas Kualitas Pelayanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah atas 

kualitas pelayanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jombang. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah 

adalah Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP). Tolak ukur yang digunakan untuk 

mengetahui kepuasan pelanggan adalah apabila kinerja sama dengan harapan maka 

dapat dikatakan bahwa pelanggan Puas, apabila kinerja lebih kecil dari harapan maka 

dapat dikatakan bahwa pelanggan Tidak Puas. Dan apabila kinerja lebih besar dari 

harapan maka dapat dikatakan pelanggan Sangat Puas. 

Dari hasil perbandingan antara kinerja dengan harapan (PP-EX) diperoleh 

hasil nilai IKP total sebesar 70 dan rata-rata nilai IKP sebesar 17,5 dimana (IKP>0) 

yang berarti nasabah merasa puas atas kualitas pelayanan yang diberikan Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Jombang. Dari hasil perbandingan tersebut , dapat 

diketahui bahwa indikator variabel yang memberikan nilai kepuasan paling tinggi 

adalah indikator kecepatan dalam melayani nasabah dengan nilai IKP sebesar 47. 

Melihat keseluruhan hasil perhitungan IKP tersebut masih terdapat 8 indikator yang 

belum menunjukkan suatu kepuasan pada nasabah. Indikator pertama yaitu mengenai 

kesopanan karyawan yang juga mempunyai nilai IKP terendah yaitu -17. Melihat 

suatu ketidakpuasan nasabah terhadap kesopanan karyawan,berarti disini terjadi suatu 

kesenjangan antara harapan nasabah dengan kinerja yang diberikan oleh Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Jombang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara rata-rata 

nasabah pada BRI Cabang Jombang merasakan puas atas kualitas pelayanan yang 

diberikan pada nasabah. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengimplikasikan bahwa hendaknya 

pihak Bank meningkatkan kinerjanya dalam hal sikap membantu karyawan pada 

nasabah , kesopanan karyawan pada nasabah, kesesuaian pada buku transaksi, 

jaminan keamanan, sikap tidak membeda-bedakan nasabah, perhatian terhadap 

keluhan nasabah, letak/lokasi Bank yang strategis, serta ruang tunggu yang nyaman. 

 


