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ABSTRAK 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang bergerak 

dalam jasa keuangan yang tentunya harus mampu untuk memenagkan persaingan 

yang semakin kompetitif. Dalam persaingan yang semakin ketat Bank Negara 

Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pengembangan produk jasa semata, 

melainkan dituntut untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah melalui 

peningkatan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan 

nasabah tabungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan dari pelayanan yang 

diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tanjung Pinang. 

Untuk memudahkan dalam pengukuran kualitas pelayanan dalam model 

SERVQUAL menurut Zeithaml dalam dalam Tjiptono dan Chandra ditentukan oleh 

dua hal yaitu pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yang 

diterima (perceived service) yang terdiri dari lima dimensi utama Kualitas pelayanan 

(Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangible). 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif-kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 100 nasabah yang diambil hanya dari produk jasa tabungan yang diberikan 

oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara rata-rata 

nasabah menilai kualitas pelayanan yang diberikan PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang adalah baik.  

 

Kata kunci : Kualitas Pelayanan, pelayanan yang diterima, pelayanan yang   

diharapkan 
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ABSTRACT 

 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tanjungpinang branch is engaged 

in financial service which of course should be able to win the competition more 

competivie. In the increasingly fierce competition of Bank Negara Indonesia can not 

simply rely on more product devolopment service, but rather in demand to establish a 

good relationship with customers through quality products and services on offer.  

Formulation of the problem in this research is how the customer service 

quality of PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tanjungpinang Branch. This 

study aims to determine the service quality of the service that is given by PT. Bank 

Negara Indonesia (persero) Tbk Tanjungpinang Branch. 

To facilitate the measurement of service quality in the model by Zeithaml 

SERVQUAL in Tjiptono and Chandra is determine by two things that are expected 

service and perceived service is comparised of five main dimensions of service 

quality Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangible. 

Data analysis techniques used in this study using quantitative descriptive. The 

sample used in the study were customers that token only from savings product 

services provided by PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tanjungpinang 

Branch. 

The result and discussion indicate that on overage, customers rate the quality 

of service provided by PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tanjungpinang 

Branch is good. 

 

Key Word : Service Quality, perceived service, expected service 
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STUDI  KUALITAS PELAYANAN  NASABAH TABUNGAN  

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)  

TBK CABANG TANJUNGPINANG 

 

A. Latar Belakang . 

Dari waktu ke waktu, peningkatan kualitas akan jasa yang ditawarkan 

semakin mendapatkan perhatian bagi pemerintah dan perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena kualitas jasa dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan 

kompetitif. Dengan kecenderungan semakin besarnya peran dan tuntutan masyarakat 

dalam berbagai bidang kehidupan bernegara sangat jelas tampak dalam era 

desentralisasi. Pada bidang pelayanan publik, kecenderungan ini terlihat dari tekanan 

masyarakat akan kebutuhan pelayanan publik yang lebih baik, dengan 

berkembangnya perdagangan dan investasi. Maka perekonomian Indonesia juga akan 

terbuka terhadap perusahan-perusahan internasional. Pasar yang bertambah luas akan 

memacu untuk masuknya pesaing-pesaing baru yang mulai banyak jumlahnya dan 

semakin beragam kiat usahanya. Para pelaku usaha di Indonesia mau tidak mau harus 

menghadapi persaingan domestik maupun persaingan global dari berbagai sektor 

usaha, baik sektor manufaktur, jasa dan perdagangan.  

Jasa (service) merupakan aktifitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk di jual. Sebagai salah satu bentuk produk, jasa juga bisa didefinisikan secara 

berbeda-beda. Menurut Gummesson dalam Tjiptono dan Chandra (2011:17), 

misalnya, mendefinisikan jasa sebagai “something which can be bought and sold but 

which you cannot drop on your feet”. Definisi ini menekankan bahwa jasa bisa 

dipertukarkan namun kerap kali sulit dialami atau dirasakan secara fisik. Definisi 
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lainnya yang berorientasi pada aspek proses atau aktifitas dikemukakan oleh 

Gronroos dalam Tjiptono dan Chandra (2011:17) : 

“Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktifitas intangible yang 

biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan 

dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem 

penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atau masalah pelanggan”. 

 

Menurut Gronroos dalam Tjiptono dan Chandra (20011:17), interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan kerapkali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang 

terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan pula ada situasi di 

mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahan jasa. 

Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa sektor jasa telah mengalami perkembangan 

yang cukup pesat disamping berbagai sektor usaha ekonomi lainnya. Salah satu jenis 

perusahan yang bergerak disektor jasa adalah bank. 

Kasmir (2008:11) menayatakan bahwa, Bank secara sederhana dapat diartikan 

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 

jasa bank lainnya. Selanjutnya jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka 

pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang 

Bank menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang disempurnakan 

menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pengertian Bank sebagai berikut: “Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”.   
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PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk telah menetapkan visi layanan 

sebagai salah satu target jangka pendek maupun jangka panjangnya dalam upaya 

meningkatkan kepercayaan dan memelihara dukungan yang luas dengan stakeholder 

serta strategi yang berkaitan dengan produk dan manusia, sistem dan prosedur, serta 

sarana dan prasarana (infrastruktur). Tujuannya jelas untuk membangun nasabah 

melakukan hubungan baik dari segi transaksi maupun pembelian produk. Dalam 

membuat nasabah semakin “candu” dengan BNI, tentu perlu ada perbaikan, salah 

satunya kualitas pelayanan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Parasuraman dalam 

Hutasoit (2011:66) mendefinisikan teori kualitas pelayanan 

“kualitas pelayanan adalah perbedaan antara pelayanan antara pelayanan 

yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima. Apabila harapan lebih 

besar jika dibandingkan dengan kinerja, maka kualitas yang dirasakan lebih 

kecil jika dibandingkan dengan kepuasanya, karena ketidakpuasan 

konsumen terjadi.’’ 

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap 

tingkat pelayanan yang diterima (preceived service) dengan tingkat layanan yang 

diharapkan (expected service). Kepuasan pelanggan dalam bidang jasa merupakan 

elemen penting dan menentukan dalam menumbuh kembangkan perusahan agar tetap 

eksis dalam menghadapi persaingan. Masalah kualitas pelayanan (service quality), 

menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan bisnis. Namun masih muncul 

pertanyaan, apakah hal tersebut telah benar-benar dapat memberikan kepuasan bagi 

nasabah PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanjung Pinang. Setiap 

nasabah yang melakukan transaksi atau kegiatan yang berhubungan dengan uang 



   

6 

 

tunai akan dilayani oleh teller. Dimana teller berada pada posisi Frontliner yang 

berhubungan langsung dengan nasabah. 

Fenomena-fenomena yang peneliti amati adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan pelayanan tersebut nasabah harus antri terlebih dahulu. 

Sebagaimana yang terlihat, nasabah yang antri tidak hanya bagi mereka yang 

menyetorkan uang (menabung), melakukan pembukaan rekening tetapi juga 

bagi mereka yang ingin melakukan print out atas buku tabungan, Pada awal 

bulan antrian nasabah sampai tidak terlayani. 

(Hasil observasi pra-penelitian tanggal 04 maret 2013) 

2. Terbatasnya jumlah mesin setoran tunai yang hanya terdiri dari satu mesin di 

areal kantor, terkadang mengalami kerusakan dan menyulitkan nasabah dalam 

melakukan transaksi setor tunai . 

(Hasil observasi pra-penelitian tanggal 25 maret 2013). 

3. Nasabah membutuhkan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan 

yang akurat, cepat dan memuaskan tanpa melakukan kesalahan. 

(Hasil observasi pra-penelitian tanggal 1 april 2013) 

Bila dilihat dari lima dimensi pelayanan yaitu tangibles (bukti-langusng), 

reability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan 

empathy (empati). PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanjung Pinang 

perlu mengidentifikasikan apakah pelayanan yang selama ini diberikan telah sesuai 

dengan harapan nasabah. Hal ini sebagai bukti perhatian PT. Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk. Cabang Tanjung Pinang terhadap kualitas pelayanan nasabahnya. 
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Apabila harapan nasabah lebih besar dari layanan yang diterima, maka kualitas 

pelayanan tidak ideal. Sebaliknya apabila harapan nasabah sama atau lebih kecil dari 

layanan yang diterima, maka kualitas pelayanan ideal. Dari lima dimensi pelayanan 

tersebut, manakah yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan PT. Bank Negara 

Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanjung Pinang.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui pelayanan yang 

diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanjung Pinang 

sehingga penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengambil judul : “Studi 

Kualitas  Pelayanan Nasabah Tabungan PT. BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO) TBK. CABANG TANJUNG PINANG” 

B. Perumusan Masalah  

Pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah kualitas 

pelayanan yang diberikan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang 

Tanjungpinang selama ini. Pelayanan seperti apa yang diharapkan oleh nasabah dari 

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Tanjungpinang. Bagaimanakah 

kinerja pelayanan yang diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Cabang 

Tanjungpinang Tbk selama ini, serta usaha-usaha yang dilakukan oleh PT Bank 

Negara Indonesia (persero) Tbk untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi 

kepuasan nasabah. Maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

 “Bagaimana Kualitas  Pelayanan Nasabah Tabungan PT. BANK NEGARA 

INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG TANJUNG PINANG ” 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Adapun tujuan peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas 

pelayanan dari pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Tanjung Pinang. 

2. Keguanaan penelitian : 

a. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk secara umum dan PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk cabang Tanjungpinang secara khusus. 

b. Secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam memperkuat 

pemahaman mengenai Kualitas pelayanan serta dapat memperkaya 

khasanah, konsep tentang Ilmu Administrasi Negara. 

c. Penelitian ini juga dapat berguna bagi  peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama di kemudian hari. 

d. Kerangka Teoritis 

Memuat teori-teori, konsep dan pandangan-pandangan yang berhubungan 

dengan masalah peneliti :. 

Menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono dan Chandra (2011:180) 

merupakan pakar yang pertama kali mendefinisiskan kualitas jasa sebagai ukuran 

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan. Berdasarkan definisi ini, kualitas pelayaanan bisa diwujudkan melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 
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untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian, menurut 

Parasuraman, et al. 1985 dalam Tjiptono dan Chandra (2011:180) ada dua faktor 

utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu layanan yang diharapkan 

(expected service) dan layanan yang dirasakan atau dipersepsikan (perceived 

service). Apabila perceived service sesuai dengan expected service, maka 

kualitas pelayanan bersangkutan akan dikatakan baik atau positif. Jika perceived 

service melebihi  expected service, maka kualitas pelayanan dikatakan  sebagai 

kualitas ideal. Sebaliknya apabila perceived service lebih jelek dibandingkan 

expected service, maka kualitas pelayanan dikatakan negatif atau buruk. Oleh 

sebab itu, baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan 

penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

Sedangkan menurut Tangkilisan (2005:109) “kualitas merupakan suatu 

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

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.” Dari pengertian tersebut, 

kualitas mengandung kondisi yang selalu berubah. Hutasoit (2011:36) 

mengatakan pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila 

masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka 

pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien. 

Selanjutnya menurut Gronroos dalam Maulidin (2004:53) mendefinisikan 

“kualitas pelayanan sebagai hasil persepsi dari perbandingan antara harapan 

pelanggan dengan kinerja aktual pelayanan.” Dengan kata lain ada dua faktor 
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utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service (pelayanan yang 

diharapkan) dan perceived service (pelayanan yang diterima). 

Melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industri jasa, 

Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985) dalam Tjiptono dan Chandra (2011:196) 

berhasil mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok kualitas jasa : (1) Realibilitas, 

(2) Responsivitas, (3)  Kompetensi, (4) Akses, (5) Kesopanan, (6) Komunikasi, 

(7) Kredibilitas,.(8) Keamanan, (9) Kemampuan. (10) Bukti fisik. Dalam riset 

selanjutnya, Parasuraman, Zeithaml, Berry (1988) dalam Tjiptono dan Chandra 

(2011:196) menemukan adanya overlapping diantara beberapa dimensi diatas. 

Oleh sebab itu mereka menyederhanakan sepuluh dimensi tersebut menjadi lima 

dimensi pokok. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas, dan keamanan disatukan 

menjadi jaminan (assurance). Sedangkan akses, komunikasi dan kemampuan 

memahami pelanggan diintegrasikan menjadi empati (empathy). Dengan 

demikian, terdapat lima dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkat 

kepentingan relatifnya sebagai berikut : (1). Reliability, (2) Responsivenness, (3) 

Assurance, (4) Empathy, (5) Tangibles. 

D. Konsep Operasional dan pengukuran 

1.  Reliability (Kehandalan) 

a. Kecepatan pelayanan 

b. Ketepatan informasi yang diberikan 

c. Kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan nasabah 
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2. Responsiveness (Daya tanggap) 

a. Kesediaan memberi pelayanan dengan segera 

b. Kesiapsediaan dan tanggap dalam menjawab semua pertanyaan 

nasabah 

c. Kesedian menyediakan waktu khusus untuk pelayanan 

3. Assurance (Jaminan) 

a. Jaminan keamanan  

b. Kemampuan dipercaya oleh nasabah 

c. Para karyawan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam 

melaksanakan pekerjaannya 

4. Emphaty (Empati) 

a. Kemudahan untuk dihubungi 

b. Bantuan dalam menyelesaikan masalah 

c. Pemahaman atas kebutuhan pelanggan  

5. Tangible (Bukti fisik) 

a. Ruangan yang bersih dan nyaman 

b. Kelengkapan peralatan administrasi/fasilitas perkantoran 

c. Pakaian seragam pegawai 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengukuran dengan menggunakan 

skala likert. Pilihan-pilihan jawaban untuk indikator pelayanan yang diharapkan 

(expected service) dan pelayanan yang diterima (perceived service) terdiri dari lima 

kategori jawaban dan setiap kategori di beri bobot skor, yaitu : 
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a. Sangat penting (SP) / Sangat baik (SB)             5 

b. Penting (P) / Baik (B)                                        4 

c. Ragu-ragu (RR)                                                  3 

d. Tidak penting (TP) / kurang baik (KB)              2 

e. Sangat tidak penting (STP) / tidak baik (TB)     1 

Untuk mengukur penilaian terhadap pelayanan yang diharapkan (expected 

service) dan pelayanan yang diterima (perceived service) pada masing-masing 

indikator digunakan rentang nilai seperti yang disebut Sudjana (2005) “ bahwa untuk 

dapat menentukan nilai suatu objek tentu diperlukan adanya sebuah ukuran dan 

kriteria, misalnya  untuk dapat mengatakan baik, sedang, atau kurang, diperlukan 

adanya ukuran yang jelas bagaimana yang baik, yang sedang atau yang kurang itu, 

ukuran inilah yang disebut dengan kriteria.” 

skor tertinggi − skor terendah

jumlah kelas
 

 100𝑥5 −  100𝑥1 

5
=

500 − 100

5
=

400

5
= 80 

Untuk mengukur penilaian terhadap pelayanan yang diharapkan (expected service) dan 

pelayanan yang diterima (perceived service) untuk masing-masing dimensi digunakan 

rentang nilai sebagai berikut : 

Interval skor Kategori responden 

100-180 Sangat tidak baik/Sangat tidak penting 

181-260 Kurang baik/Tidak penting 



   

13 

 

261-340 Ragu-ragu 

341-420 Baik/Penting 

421-500 Sangat Baik/Sangat Penting 

Untuk mengukur penilaian terhadap pelayanan yang diharapkan (expected 

service) dan pelayanan yang diterima (perceived service) untuk masing-masing 

dimensi digunakan rentang nilai sebagai berikut : 

 3𝑥100𝑥5 −  3𝑥100𝑥1 

5
=

1500 − 300

5
=

1200

5
= 240 

Interval skor Kategori responden 

300-540 Sangat tidak baik/Sangat tidak penting 

541-780 Kurang baik/Tidak penting 

781-1020 Ragu-ragu 

1021-1260 Baik/Penting 

1261-1500 Sangat Baik/Sangat Penting 

 

Untuk mengukur penilaian terhadap pelayanan yang diharapkan (expected 

service) dan pelayanan yang diterima (perceived service) untuk total dimensi 

digunakan rentang nilai sebagai berikut : 

 15𝑥100𝑥5 −  15𝑥100𝑥1 

5
=

7500 − 1500

5
=

6000

5
= 1200 

Interval skor Kategori responden 

1500-2700 Sangat tidak baik/Sangat tidak penting 



   

14 

 

2701-3900 Kurang baik/Tidak penting 

3901-5100 Ragu-ragu 

5101-6300 Baik/Penting 

6301-7500 Sangat Baik/Sangat Penting 

 

Sedangkan untuk mengetahui kualitas pelayanannya dilakukan perbandingan 

antara pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yang diterima 

(perceived service). 

E. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu  penelitian 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Dengan demikian, penelitian ini 

bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Kualitas pelayanan PT. BANK 

NEGARA INDONESIA (persero) Cabang Tanjungpinang dan yang kemudian 

hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan di 

lapangan. 

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) 

Cabang Tanjungpinang, yang terletak di Jalan Tengku Umar No. 630  

Tanjungpinang provinsi Kepulauan Riau. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah produk nasabah tabungan PT. 

Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Tanjungpinang sebanyak 

38.555 nasabah data pada tahun 2012. 

 

b. Sampel  

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

adalah menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin dalam (Umar 

(2011:78) , sebagai berikut “rumus yang digunakan untuk menentukan 

beberapa minimal sampel yang dibutuhkan, jika ukuran populasi diketahui. 

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : 

𝑛 =
N

1 + N. 𝑒2
 

keterangan : 

 n = ukuran sampel 

 N = ukuran populasi 

e = persentace kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

      yang masih dapat ditoleransi, bisa 1%, 5%, 10% 

Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10% 

atau 0,1 maka banyak sampel untuk nasabah adalah sebagai berikut : 
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𝑛 =
38.555

1 + 38.555. (0,1)2
 

𝑛 =
38.555

1 + 38.555. (0,01)
 

𝑛 =
38.555

386,55
 

𝑛 = 99,741(𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 100) 

Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. 

4. Jenis data dan Sumber data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan dari objek penelitian 

secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data 

primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari PT. Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk Cabang Tanjungpinang berupa : 

1. Latar belakang organisasi 

2. Jumlah nasabah tabungan 

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja 
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5. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi yaitu Suatu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan 

dan pencatatan secara sederhana terhadap objek penelitian. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang gejala-

gejala yang ada. 

b. Keusioner yaitu Teknik pengumpulan data yang memnggunakan daftar 

pertanyaan atau angket yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu guna 

mendapatkan keterangan atau informasi dari responden yang 

bersangkutan. 

F. Teknik analisis data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

mudah diinterpretasikan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif-kuantitatif, data yang diperoleh dari responden 

dikumpulkan lalu dipisahkan menurut jenis data, kelompok data, kemudian data 

tersebut dianalisis, disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan hasil tanggapan 

responden yang menunjukan penilaian terhadap Kualitas pelayanan dengan pelayanan 

yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yang diterima (perceived service) 

untuk mendeskripsikan data agar mudah dimengerti. Teknik ini digunakan agar dapat 

menggambarkan pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima secara 

lebih konkret dan terperinci. 

Skor SERVQUAL = skor persepsi-skor harapan 
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ANALISIS DATA 

Analisis data Penilaian terhadap pelayanan yang diterima (perceived 

service). 

Untuk melihat rekapitulasi atas respon pelanggan terhadap lima dimensi 

kualitas pelayanan tersebut disajikan pada tabel berikut ini : 

Rekapitulasi total dimensi kualitas pelayanan terhadap pelayanan yang diterima 

(perceived service) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Tanjungpinang 

No  Dimensi kualitas pelayanan 
Skor pelayanan 

yang diterima 
kategori 

1 Reliability (Kehandalan) 1231 Baik 

2 Responsiveness (Daya tanggap) 1214 Baik 

3 Assurance (Jaminan) 1247 Baik 

4 Emphaty (Empati) 1194 Baik 

5 Tangible (Bukti fisik) 1284 Sangat baik 

Jumlah  6170 Baik  

Sumber : Data olahan kuesioner hasil penelitian, 2013 

Dari hasil rekapitulasi penelitian lima dimensi kualitas pelayanan 

terhadap pelayanan yang diterima menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

memiliki kualitas yang baik. Walaupun demikian pelayanan yang diberikan setiap 

indikator perlu ditingkatkan lagi. Total skor untuk pelayanan diterima berada pada 

kategori baik, dimana pelayanan yang diberikan perbankan selama ini dirasa 

sudah baik oleh nasabah, walaupun masih ada kekurangan dan perlu ditingkatkan 

lagi agar pelayanan perusahaan dapat dioptimalkan untuk memperoleh hasil yang 

maksimal.  



   

19 

 

Analisis data Penilaian terhadap pelayanan yang diharapkan (expected 

service) 

Untuk melihat rekapitulasi atas respon pelanggan terhadap lima dimensi 

kualitas pelayanan tersebut disajikan pada tabel berikut ini : 

Rekapitulasi dimensi kualitas pelayanan terhadap pelayanan yang diharapkan 

(expected service) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Tanjungpinang 

No  Dimensi kualitas pelayanan 
Skor pelayanan 

yang diharapkan 
kategori 

1 Reliability (Kehandalan) 1256 Penting 

2 Responsiveness (Daya tanggap) 1263 Sangat penting 

3 Assurance (Jaminan) 1306 Sangat penting 

4 Emphaty (Empati) 1236 Penting 

5 Tangible (Bukti fisik) 1286 Sangat penting 

Jumlah  6347 Sangat penting 

Sumber : Data olahan kuesioner hasil penelitian, 2013 

Dari hasil rekapitulasi penelitian lima dimensi kualitas pelayanan 

terhadap pelayanan yang diharapkan pada masing-masing dimensi tersebut dirasa 

penting oleh pelanggan. Total skor pada pelayanan yang diharapkan berada pada 

kategori sangat penting. Dimana dimensi responsiveness, assurance, dan tangible 

dianggap sangat penting oleh nasabah, atas apa yang mereka harapkan dari 

sebuah pelayanan yang baik. 
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Penilaian terhadap Kualitas Pelayanan Nasabah Tabungan PT Bank 

Negara Indonesia (persero) Tbk 

Dalam melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan yaitu dengan 

membandingkan skor antara pelayanan yang diterima (preceived service) dan 

pelayanan yang diharapkan (expected service) dapat disajikan pada tabel sebagai 

berikut ini: 

Rekapitulasi perbandingan skor pelayanan yang diterima (preceived service) dan 

pelayanan yang diharapkan (expected service) 

 

1 2 3 4 

No  
Indikator masing-masing dimensi 

kualitas pelayanan. 

Skor pelayanan 

yang diterima 

Skor pelayanan 

yang diharapkan 

1 Reliability (Kehandalan) 

a 
Kecepatan pelayanan teller/ 

customer service dalam melayani 

nasabah 

409 426 

b Ketepatan informasi yang diberikan 

oleh teller dan customer service 
409 417 

c 
Kesesuaian pelayanan yang 

diberikan dengan kebutuhan 

nasabah 

413 413 

Jumlah 1231 1256 

2 Responsiveness (Daya tanggap) 

a 
Kesedian teller/customer service 

memberikan pelayanan dengan 

cepat kepada nasabah 

406 431 

b 
Kesiapsedian dan tanggap dalam 

menjawab semua pertanyaan 

nasabah 

409 420 

c 
Kesediaan teller/customer service 

menyediakan waktu khusus untuk 

melayani nasabah 

399 412 

Jumlah 1214 1263 
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1 2 3 4 

3 Assurance (Jaminan) 

a Jaminan keamanan dari pihak 

perbankan 
428 446 

b Kemampuan dipercaya oleh 

nasabah 
410 429 

c 
Para karyawan memiliki 

pengetahuan dan kemampuan 

dalam melaksanakan pekerjaannya 

409 431 

Jumlah 1247 1306 

4 Emphaty (Empati) 

a Kemudahan teller/customer servise 

untuk dihubungi nasabah 
390 409 

b Bantuan teller/customer service 

dalam menyelesaikan masalah  
401 411 

c Pemahaman teller/customer service 

atas kebutuhan nasabah 
403 416 

Jumlah 1194 1236 

5 Tangible (Bukti fisik) 

a Ruangan yang bersih dan nyaman 441 443 

b Kelengkapan peralatan 

administrasi/fasilitas perkantoran 
417 424 

c Pakaian seragam pegawai 424 419 

Jumlah 1284 1286 

Jumlah Keseluruhan 6170 6347 

Sumber : Data olahan kuesioner hasil penelitian, 2013 
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Gambar IV.1 

Diagram rekapitulasi perbandingan skor pelayanan yang diterima (preceived 

service) dan pelayanan yang diharapkan (expected service) 

 

Sumber : Data olahan kuesioner hasil penelitian, 2013 

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat dijelaskan mengenai skor 

masing-masing indikator dimana skor pada pelayanan yang diharapkan (expected 

service) lebih besar dari pada skor pelayanan yang diterima (preceived service) 

artinya bila pelayanan yang diterima menunjukkan keadaan dibawah pelayanan 

yang diharapkan, maka pelayanan yang diberikan dapat dianggap kurang atau 

tidak memuaskan. Diantara semua indikator tersebut yang memiliki skor paling 

tinggi yaitu pada indikator jaminan keamanan dari pihak perbankan dengan skor 

446 pada pelayanan yang diharapkan dan 428 dan pada indikator ruangan yang 

bersih dan nyaman dengan skor 443 pada pelayanan yang diharapkan dan 441 

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

reliability responsiveness assurance emphaty tangible

perceived service

expected service



   

23 

 

pada pelayanan yang diterima, artinya kualitas pelayanan pada indikator tersebut 

memiliki skor yang ideal yang mana pelayanan yang diterima (preceived service) 

sangat baik dan pelayanan yang diharapkan (expected service) sangat penting 

termasuk dalam dimensi assurance (jaminan) dan tangible (bukti fisik) pada 

kualitas pelayanan. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya mengenai kualitas pelayanan pada PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang, maka didapat kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Penilaian terhadap pelayanan yang diterima (perceived service)  dan 

pelayanan yang diharapkan (expected service)  pada dimensi reliability 

dengan masing-masing indikator, Kecepatan pelayanan teller/ customer 

service dalam melayani nasabah, Ketepatan informasi yang diberikan oleh 

teller dan customer service, Kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan 

kebutuhan nasabah. Pada penilaian pelayanan yang diterima (perceived 

service) memiliki skor baik sedangkan untuk penilaian yang diharapkan 

(expected service) memiliki skor penting, artinya pelayanan yang diberikan 

baik dan ideal. 
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2. Penilaian terhadap pelayanan yang diterima (perceived service)  dan 

pelayanan yang diharapkan (expected service)  pada dimensi responsiveness 

dengan masing-masing indikator Kesediaan teller/customer service 

memberikan pelayanan dengan cepat kepada nasabah, Kesiapsediaan dan 

tanggap dalam menjawab semua pertanyaan nasabah, Kesediaan 

teller/customer service menyediakan waktu khusus untuk melayani nasabah. 

Pada penilaian pelayanan yang diterima (perceived service) memiliki skor 

baik dan sedangkan untuk penilaian yang diharapkan (expected service)  

memilik skor sangat penting, artinya pelayanan yang diberikan baik namun 

belum ideal karena nilai harapan lebih tinggi dari nilai yang diterima. 

3. Penilaian terhadap pelayanan yang diterima (perceived service)  dan 

pelayanan yang diharapkan (expected service)  pada dimensi assurance 

dengan masing-masing indikator Jaminan keamanan dari pihak perbankan, 

Kemampuan dipercaya oleh nasabah, Para karyawan memiliki pengetahuan 

dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada penilaian 

pelayanan yang diterima (perceived service) memiliki skor baik dan 

sedangkan untuk penilaian yang diharapkan (expected service)  memilik skor 

sangat penting, artinya pelayanan yang diberikan baik namun belum ideal 

karena nilai harapan lebih tinggi dari nilai yang diterima. Namun pada 

indikator jaminan keamanan dari pihak perbankan menunjukkan hasil 

pelayanan yang sangat baik dan ideal yang mana pada skor pelayanan yang 
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diterima perceived service)  termasuk kategori sangat baik dan pelayanan 

yang diharapkan (expected service) termasuk kategori sangat penting. 

4. Penilaian terhadap pelayanan yang diterima (perceived service)  dan 

pelayanan yang diharapkan (expected service)  pada dimensi emphaty 

dengan masing-masing indikator Kemudahan teller/customer servise untuk 

dihubungi nasabah, Bantuan teller/customer service dalam menyelesaikan 

masalah, Pemahaman teller/customer service atas kebutuhan nasabah. Pada 

penilaian pelayanan yang diterima (perceived service) memiliki skor baik 

sedangkan untuk penilaian yang diharapkan (expected service) memiliki skor 

penting, artinya pelayanan yang diberikan baik dan ideal.. 

5. Penilaian terhadap pelayanan yang diterima (perceived service)  dan 

pelayanan yang diharapkan (expected service)  pada dimensi tangible dengan 

masing-masing indikator Ruangan yang bersih dan nyaman,  Kelengkapan 

peralatan administrasi/fasilitas perkantoran, Pakaian seragam pegawai. Pada 

penilaian pelayanan yang diterima (perceived service) memiliki skor sangat 

baik dan sedangkan untuk penilaian pelayanan yang diharapkan (expected 

service) memiliki skor sangat penting, artinya pelayanan yang diberikan 

sudah sangat baik dan ideal. 

6. Berdasarkan rekapitulasi perbandingan jumlah skor masing-masing indikator 

dimana skor pelayanan yang diharapkan (expected service) lebih besar dari 

pada skor pelayanan yang diterima (perceived service), artinya kualitas 

pelayanan menunjukkan keadaan dibawah pelayanan yang diharapkan. Maka 
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kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank dianggap kurang memuaskan 

oleh nasabah. Untuk meningkatkan lagi kualitas pelayanan sesuai dengan 

harapan nasabah. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, guna mempertahankan dan 

meningkatkan Kualitas Pelayanan Nasabah Tabungan PT Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pihak Bank dapat mempertahankan pada dimensi Tangible (bukti fisik), yaitu 

dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan 

perusahaan, serta penampilan pegawai. Karena dari hasil penelitian pada 

dimensi tangible berada pada kategori sangat baik. Dan untuk dimensi lainnya 

untuk dapat ditingkatkan lagi, 

2. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, berdasarkan indikator-indikator 

pada masing-masing dimensi dapat diketahui indikator mana saja yang 

dirasakan penting oleh nasabah namun pelayanan yang diberikan dirasakan 

masih kurang. Pada dimensi tangible pada indikator ruangan yang bersih dan 

nyaman, itu saja tidak cukup namun ruangan misalnya disediakan koran atau 

majalah agar nasabah tidak bosan saat mengantri. Selain itu jumlah kursi yang 

tersedia, para nasabah meminta agar jumlah kursi ditambah karena saat 
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antrian nasabah masih banyak yang harus menunggu sambil berdiri dan ada 

yang menunggu diluar ruangan. 

3. Pihak bank dapat meningkatkan pada indikator kecepatan pelayanan teller/ 

customer service dalam melayani nasabah dan pada indikator kesedian 

teller/customer service memberikan pelayanan dengan cepat kepada nasabah, 

hal ini dirasakan penting karena pelayanan yang diterima masih kurang 

dengan pelayanan yang diharapkan untuk perlu ditingkatkan lagi. 

4. Saran terhadap keseluruhan indikator yang menjadi penilaian terhadap 

pelaksanaan kualitas pelayanan harus senantiasa dipertahankan dan 

ditingkatkan terus. 
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