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ABSTRAK
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pengaruh Kualitas pelayanan
jasa gadai terhadap kepuasan nasabah pada PT. Pegadaian (PERSERO) CP Gaharu Medan.
Dengan obyek penelitian dibatasi hanya terhadap variabel kualitas pelayanan sebagai variabel
bebas dan kepuasan nasabah sebagai variabel terikat. Sampel yang diambil adalah sebanyak
86 responden.
Metode penelitian yang digunakan Peneliti adalah metode deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi atau suatu set
pemikiran.Variabel kualitas pelayanan mampu menjelaskan perubahan kepuasan nasabah
pada PT. Pegadaian (PERSERO) CP Gaharu Medan sebesar 29,2 persen dan sisanya sebesar
70,8 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t diperoleh thitung variabel kepuasan
nasabah terhadap kualitas pelayanan sebesar 5,879 sedangkan t tabel sebesar 1,988 sehingga t
hitung > t tabel ditetapkan (5,879 > 1,988) bahwa Ha diterima dan Ho ditolak sehingga diambil
kesimpulan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
nasabah.Disarankan kepada PT.Pegadaian (PERSERO) CP Gaharu Medan untuk
mempertahankan dan meningkatkannya lagi kualitas pelayanan dengan cara mempengaruhi,
mendorong, dan menggerakkan para nasabah agar datang kembali ke Pegadaian.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Nasabah
PENDAHULUAN
Pada aktivitas perekonomian masyarakat
membutuhkan suatu lembaga keuangan
yang dapat memberikan uang pinjaman.
Bila dalam suatu masyarakat tidak ada
lembaga
keuangan,
maka
yang
membutuhkan uang akan menjual barangbarang berharga miliknya atau meminjam
uang kepada pelepas uang yang sering
membebani bunga tidak wajar. Salah satu
bentuk kebutuhan masyarakat adalah jasa
gadai yang dilaksanakan oleh lembaga
keuangan pegadaian.
Menurut kitap Undang–undang Hukum
Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang
di peroleh seorang yang mempunyai

piutang atau suatu barang bergerak.
Barang bergerak tersebut diserahkan
kepada orang yang berpiutang oleh
seorang yang mempunyai utang atau oleh
seorang lain atas nama orang yang
mempunyai utang. Seorang yang berutang
tersebut memberikan kekuasaan kepada
orang berpiutang untuk menggunakan
barang bergerak yang telah diserahkan
untuk melunasi utang apabila pihak yang
berutang
tidak
dapat
memenuhi
kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Pegadaian sangat berbeda dan unik jika
dibandingkan dengan lembaga keuangan
lainnya. Keunikan pegadaian tercermin dari
produknya, yang tidak ada pada lembaga
keuangan lain seperti memberikan kredit
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dua puluh ribu rupiah. Karena lembaga
keuangan lain menganggap jumlah kredit
seperti itu tidak efeisen. Disamping itu
tidak ada lembaga keuangan lain yang bisa
menerima barang jaminan mulai dari kain,
sarung, peralatan elektronik, peralatan
rumah tanggga, dan barang bergerak
lainnya. Keunikan lainnya juga dapat dilihat
dari
pelayanannya
yang
cepat,
prosedurnya sangat sederhana dan tidak
memerlukan
administrasi
yang
menyulitkan. Jangka waktu pengembalian
tunjangan yang tidak dihitung bungaberbunga dengan jangka waktu empat
bulan, seolah- olah tanpa batas. Pandangan
sebagian masyarakat terhadap pegadaian
masih negative walaupun keberadaannya
sangat dibutuhkan. Masyarakat enggan
(gengsi) berhubungan langsung melakukan
transaksi dengan pengadaian. Berbeda
dengan kalau berhubungan dengan bank,
meskipun meminjam jauh lebih besar di
bank tanpaknya lebih bangga. Padahal,
meminjam ke pegadaian menunjukkan
bahwa barang berharga miliknya masih
lebih besar nilainya dari pada nilai
pinjaman.
PT. Pegadaian jangka panjang memiliki visi
perusahaan yaitu : “Sebagai solusi bisnis
terpadu terutama berbasis gadai yang
selalu menjadi market leader dan mikro
berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik
untuk masyarakat menegah kebawah”.
Yang menjadi masalah dalam penelitian ini
adalah masih banyak masyarakat yang
memiliki cara pandang
bahwa PT.
Pegadaian masih merupakan lembaga yang
usang, kumuh, tertutup dan masih kurang
dalam memberikan pelayanan untuk
nasabah. Dalam hal ini sistem dan prosedur
harus selalu diperbaiki dan disempurnakan,
dengan kata lain pegadaian harus
memberikan pelayanan yang berkualitas
kepada para nasabah. PT. Pegadaian
dimasa depan diharapkan mampu tumbuh
dan berkembang menjadi perusahaan yang
solit. Memberikan pelayanan yang
berkualitas bagi setiap nasabah agar

nasabah merasa puas terhadap pelayanan
yang diterima dan secara tidak langsung
dapat merubah cara pandang masyarakat
terhadap pegadaian.
Berdasarkan hal tersebut Peneliti tertarik
untuk menyusun proposal Penelitian ini
dengan memilih judul “Analisis Pengaruh
Kualitas Pelayanan Jasa Gadai Terhadap
Kepuasaan Nasabah Pada PT. Pegadaian
(Persero) CP Gaharu Medan”.
Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
dikemukakan maka peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut:
Sejauh mana Analisis Pengaruh Kualitas
pelayanan jasa gadai terhadap kepuasan
nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) CP
Gaharu Medan.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui Analisis Pengaruh
Kualitas pelayanan jasa gadai terhadap
kepuasan nasabah pada PT Pegadaian
(Persero) CP Gaharu Medan.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi :
1. Sebagai bahan masukan dalam
mengevaluasi kinerja dan mengambil
kebijakan
dalam
memberikan
pelayanan yang berkualitas pada
nasabah,
2. Menambah
wawasan
dan
pengetahuan peneliti sehingga dapat
membandingkan antara teori yang
diperoleh diperkuliahaan dengan
penerapan yang sesungguhnya yang
dilakukan oleh perusahaan dalam
memberikan pelayanan jasa gadai
yang berkualitas terhadap kepuasaan
nasabah pada PT. Pegadaian (Persero)
CP Gaharu.
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URAIAN TEORITIS
Pengertian Jasa
Jasa adalah suatu produk yang tidak nyata
(intangible) dari hasil kegiatan timbal balik
antara pemberi jasa dan penerima jasa
melalui suatu atau beberapa aktivitas
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Setiap kegiatan atau manfaat yang
ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak
lain dan pada dasarnya tidak berwujud,
serta tidak menghasilkan kepemilikan
sesuatu.
Menurut Zeithaml dan Bitner (2007:28)
“jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi
dengan output selain produk dalam
pengertian fisik, di konsumsi dan
diproduksi
pada
saat
bersamaan,
memberikan nilai tambah dan secara
prinsip tidak berwujud (intangible) bagi
pembeli pertamanya”.
Berdasarkan pengertian diatas maka jasa
pada dasarnya adalah sesuatu yang
memiliki cirri-ciri sebagai berikut :
a. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi
dapat
memenui
kebutuhan
konsumen.
b. Proses
produksi
jasa
dapat
menggunakan
atau
tidak
menggunakan bantuan suatu produk
fisik.
c. Jasa tidak mengakibatkan peralihan
hak atau kepemilikan.
d. Terdapat interaksi antara penyedia
jasa dengan pengguna jasa.
Pemasaran jasa secara umum sama aja
dengan pemasaran produk berupa barang,
tetapi apa bila dilihat secara lebih
mendalam dan terperinci lagi dapat
perbedaan
yang
siknifikan
antara
pemasaran barang dan jasa .Untuk itu
perlu di ketahui terlebih dahulu bagaimana
jasa itu sebenarnya.
Berdasarkan karakteristik jasa yang
membedakan barang dengan pemasaran
jasa yaitu :

1. Intangibility (tidak berwujud) jasa
berbeda dengan barang, bila barang
merupakan suatu objek, alat,atau
benda; maka jasa adalah suatu
perbuatan,
tindakan,pengalaman,
proses, kinerja(performance), atau
usaha, oleh sebab itu, jasa tidak dapat
dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau
diraba sebelum di beli dan
dikonsumsi. Bagi para pelanggan
ketidak pastian dalam pembelian jasa
relatif tinggi karena terbatasnya
search qualities, yakni karakteristik
fisik yang dapat dievaluasi pembeli
sebelum pembelian dilakukan. Untuk
jasa, qualitas apa dan bagaimana yang
akan diterima konsumen,umunnyaa
tidak
diketahui
sebelum
jasa
bersangkutan dikonsumsi.
2. Inseparability(tidak dapat dipisahkan)
barang biasa diproduksi, kemudian
dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa
umumnya dijual terlebih dahulu, baru
kemudian diproduksi dan dikonsumsi
pada waktu dan tempat yang sama.
3. Variability/ heterogenity (berubahubah) jasa bersifat variabel karena
merupakan non-standarized output,
artinya banyak variasi bentuk, kualitas
dan jenis tergantung pada siapa,
kapan dan diman jasa tersebut
diproduksi. Hal ini dikarenakan jasa
melibatkan unsur manusia dalam
proses poduksi dan konsumsinya yang
cenderung tidak bisa diprediksi dan
cendeung tidak konsisten dalam hal
sikap dan perilakunya.
4. Perishability ( tidak tahan lama) jasa
tidak tahan lama dan tidak dapat
disimpan. Kursi pesawat yang kosong,
kamar hotel yang tidak dihuni atau
kapasitas jalur telepon yang tidak
dimanfaatkan akan berlalu atau hilang
begitu saja karena tidak bisa disimpan.
a. Lack of Ownership merupakan
perbedaan dasar antara jasa dan
barang. Pada pembelian barang,
konsumen memiliki hak penuh atas
penggunaan dan manfaat produk
yang dibelinya. Mereka bisa
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megkonsumsi, menyimpan atau
menjual. Dilain pihak pada
pembelian
jasa,
pelanggan
mungkin hanya memiliki akses
personil atas suatu jasa untuk
jangka waktu terbatas (misalnya
kamar
hotel,
bioskop,
jasa
penerbangan dan pendidikan).
Pengertian Pelanggan (Nasabah)
Pelanggan merupakan fokus utama dalam
pembahasan
mengenai kepuasan dan
kualitas jasa. Pelanggan memegang
peranan cukup penting dalam mengukur
kepuasan terhadap produk maupun
pelayanan yang diberikan perusahaan.
Menurut
Rambat
LupiyoadiA.Hamdani(2006: 174) pelanggan adalah” a
person who buys goods or a service” (
pelanggan adalah seorang yang membeli
barang atau jasa).
Sedangkan menurut Simamora (2005:47)
pelanggan merupakan lingkungan mikro
bagi perusahaan yang perlu dipelajari.
Tujuannya tidak lain untuk memahami
kebutuhaan dan keinginan mereka, sebab
pada prinsipnya , keberhasilan perusahaan
tergantung seberapa baik perusahaan
memahami kebutuhan dan keinginan
pelanggan dan mampu memenuhinya
secara lebih efektif dan efisien dibanding
pesaing.
Tjiptono (2006;128) menyatakan adapun
tipe-tipe pelanggan menurut tangga
loyalitas adalah sebagai berikut :
1. Prospek,orang-orang yang mengenal
bisnis (barang atau jasa) suatu
perusahaan tetapi lom pernah masuk
tokonya,serta belum pernah membeli
barang /jasa perusahan tersebut.
2. Pembelanjaan, prospek yang telah
yakin untuk mengunjungi toko
tersebut, paling tidak satu kali.
Pembelanja masih belum membuat
keputusan membeli dan perusahaan
hanya memiliki sedikit kesempatan
untuk mempengaruhi.
3. Pelanggan, orang yang membeli
barang atau jasa perusahaan.

4. Klien, orang yang secara rutin
membeli barang atau jasa perusahaan.
5. Penganjur,
pelanggan
yang
sedemikian puasnya dengan barang
atau jasa perusahaan sehingga akan
menceritakan kepada siapa saja
tentang
betapa
memuaskannya
barang atau jasa perusahaan tersebut.
Peranan Pelanggan dan Karyawan Dalam
Sistem Jasa
Dalam berbagai jenis jasa, partisipasi
pelanggan dalam proses jasa sangat
diperlukan. Bahkan tanpa kehadiran
dan/atau partisipasi pelanggan, proses jasa
bersangkutan tidak berlangsung. Partisipasi
pelanggan
(customer
participation)
mengacu pada tingkat usaha dan
keterlibatan pelanggan, baik mental
maupun fisik, yang dibutuhkan dalam
rangka memproduksi dan menyampaikan
suatu jasa.
Sebelum penyedia jasa bisa benar-benar
memulai produksi dan penyampaian jasa
tertentu, kebutuhan pelanggan harus
dispesifikasi terlebih dahulu.
Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius
Chandra (2011:143-144) tingkat partisipasi
pelanggan
dalam
produksi
dan
penyampaian jasa bisa dikelompokan
menjadi tiga macam:
1. Sekedar menyampaikan informasi
kepada penyedia jasa. Contohnya,
nasabah mengisi informasi finansial
rinci sewaktu mengajukan kredit bank;
pasien memaparkan secara rinci
gejala-gejala
penyakit
yang di
deritanya sehingga dokter bisa
membuatdiagnosis secara akurat.
2. Produksi bersama (joint production)
dengan bantuan dari pekerja jasa.
Situasi ini berlangsung manakala
karyawan jasa dan pelanggan samasama berpatisifasi dalam produksi
jasa. Efektivitas penyampaian jasa
sangat tergantung pada spesifikasi
kebutuhan pelanggan, informasi yang
disediakan pelanggan, dan kerja sama
pelanggan dengan penyedia jasa.
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Contoh situasi semacam ini bisa
dijumpai dalam perkuliahaan interaktif
(seperti
kelas
seminar)
yang
menuntun semua mahasiswa untuk
berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas
dan
bukan
sekedar
menjadi
pendengar setia atau juru tulis yang
sibuk mencatat apapun yang di
ucapkan sang dosen.
3. Pelanggan
merupakan
produsen
tunggal (swalayan) yang mengerjakan
semua aspek service ecounter spesific.
Contohnya,
ATM,
internet
banking,online ticketing,dan pompa
bensin swalayan.
Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan diberikan kepada
konsumen harus berfungsi untuk lebih
memberikan kepuasaan yang maksimal,
oleh karena itu dalam rangka memberikan
pelayanan harus dilakukan sesuai dengan
fungsi
pelayanan.Kualitas
pelayanan
menjadi suatu keharusan yang harus
dilakukan perusahaan supaya mampu
bertahan dan tetap mendapat kepercayaan
pelanggan.
Pengertian kualitas pelayanan menurut
J.Supranto (2006:226) adalah “sebuah kata
yang bagi penyedia jasa merupakan
sesuatu yang harus dikerjakan dengan
baik”.
Pelayanan merupakan faktor yang amat
penting khususnya bagi perusahaan yang
bergerak dibidang jasa. Dimana hal ini fisik
produk biasanya ditunjang dengan
berbagai macam inisial produk. Adapun inti
produk
yang
dimaksud
biasanya
merupakan jasa tertentu. Oleh karena itu
pentingnya mengetahui secara teoritis
tentang batasan, pengertian dan faktorfaktor yang mempengaruhi daipada
pelayanan itu sendiri. Pelayanan pelanggan
ini sangat penting artinya bagi kehidupan
suatu perusahaan, karena tanpa pelnggan
maka tidak akan terjadi transaksi jual beli
diantara keduannya. Untuk itu kegiatan

pelayanan
perusahaan
haruslah
berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Ada 5 dimensi kualitas pelayanan,
(lupiyoadi, 2006 : 182) yaitu diantaranya
sebagai berikut:
1. Tangible atau bukti fisik,
yaitu kemampuan suatu perusahaan
dalam menunjukkan eksistensinya
kepada pihak eksternal. Penampilan dan
kemampuan sarana dan prasarana fisik
perusahaan yang dapat diandalkan
keadaan
lingkungan
sekitarnya
merupakan bukti nyata dari pelayanan
yang di berikan oleh pemberi jasa.yang
meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang,
dan lain sebagainya), perlengkapan dan
peralatan
yang
dipergunakan
(teknologi), serta penampilan pegawai.
2. Reliability atau keandalan
Yaitu kemampuan perusahaan untuk
memberikan pelayanan sesuai dengan
yang dijanjikan secara akurat dan
terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan
harapan pelanggan yang berarti
ketetapan waktu, pelayanan yang sama
untuk
semua
pelanggan
tanpa
kesalahan, sikap yang simpatik, dan
dengan akurasi yang tingi.
3. Responsiveness atau ketanggapan
yaitu suatu kebijakan untuk membantu
dan memberikan pelayanan yang cepat
(responsive)
dan
tepat
kepada
pelanggan,
dengan
penyampaian
informasi yang jelas. Membiarkan
konsumen menunggu persepsi yang
negative dalam kualitas pelayanan.
4. Assurance atau jaminan dan kepastian
yaitu pengetahuan, kesopansantunan,
dan
kemampuan
para
pegawai
perusahaan untuk menumbuhkan rasa
percaya para pelanggan kepada
perusahaan. Hal ini meliputi beberapa
komponen antara lain komunikasi
(communication),
kredibilitas
(credibility),
keamanan
(security),
kompetensi (competence), dan sopan
santun (courtesy).
5. Empathy atau empati
yaitu memberikan perhatian yang tulus
dan bersifat individual atau pribadi yang
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diberikan kepada para pelanggan
dengan berupaya memahami keinginan
konsumen. Di mana suatu perusahaan
diharapkan memiliki pengertian dan
pengetahuan tentang pelayanan secara
spesific,
serta
memiliki
waktu
pengoperasian yang nyaman bagi
pelanggan.
Manfaat Kualitas
Produktivitas biasanya selalu dikaitkan
dengan kualitas dengan profitabilitas.
Meskipun demikian ketiga konsep ini
memiliki penekanan yang berbeda-beda
Edvardson,et.al,1994):
1.Produktivitas
menekankan
pemanfaatan(utilisasi) sumber daya,
yang
seringkali
diikuti
dengan
penekanan biaya dan rasionalisasi
modal. Fokus utamanya terletak pada
produksi/operasi.
2. Kualitas lebih menekankan aspek
kepuasan pelanggan dan pendapatan.
Fokus utamanya adalah customer utility.
3. Profitbilitas merupakan hasil dari
hubungan antara penghasilan(income),
biaya, dan modal yang digunakan.
Pengertian Kepuasan
Kata kepuasan(satisfaction) berasal dari
bahasa latin”satis” (artinya cukup baik,
memadai) dan “facio” (melakukan atau
membuat). Kepuasan bisa diartikan
sebagai” upaya pemenuhan sesuatu” atau
“ membuat sesuatu memadai”.
Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller
dalam Adiytolaksono yang dikutip dari
buku manajemen pemasaran mengatakan
bahwa kepuasan konsumen adalah
perasaan senang atau kecewa seseorang
yang muncul setelah membandingkan
kinerja(hasil) produk yang dipikirkan
terhadap kinerja yang diharapkan.
Menurut Umar “kepuasan konsumen
adalah tingkat perasaan konsumen setelah
membandingkan antara apa yang dia
terima dan harapannya”.

Sedangkan menurut Zulian Yamit dalam
Adityolaksono“kepuasan
konsumen
merupakan evaluasi purna beli atau hasil
evaluasi setelah membandingkan apa yang
dirasakan dengan harapannya”.
Dari berbagai pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa kepuasan konsumen
merupakan
tingkat
perasaan
yang
dirasakan oleh seseorang baik itu senang
atau kecewa
setelah membandingkan
antara apa yang di terima dan yang
diharapkannya.
Faktor- Faktor yang Mempengaruhi
Kepuasan
Ada lima faktor yang harus diperhatikan
oleh perusahaan dalam menentukan
kepuasan konsumen (Lupyoadi, 2006:150)
antara lain :
a. Kualitas produk, yaitu pelanggan akan
merasa puas bila hasil mereka
menunjukkan bahwa produk yang
mereka gunakan berkualitas.
b. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu
pelanggan akan merasa puas bila
mereka mendapatkan pelayanan yang
baik atau sesuai dengan yang
diharapkan.
c. Emosi, yaitu pelanggan akan merasa
bangga dan mendapatkan keyakinan
bahwa orang lain akan kagum
terhadap dia bila menggunakan
produk dengan merek tertentu yang
cenderung
mempunyai
tingkat
kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan
yang diperoleh bukan karena kualitas
dari produk tetapi sosial atau self
esteem yang membuat pelanggan
merasa
puas
terhadap
merek
tertentu.
d. Harga, yaitu produk yang mempunyai
kualitas yang sama tetapi menetapkan
harga yang relatif murah akan
memberikan nilai yang lebih tinggi
kepada pelanggan.
e. Biaya, yaitu pelanggan yang tidak
perlu mengeluarkan biaya tambahan
atau tidak perlu membuang waktu
untuk mendapatkan suatu produk
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atau jasa cenderung puas terhadap
produk atau jasa tersebut.
Pengukuran Kepuasaan Pelanggan
Ada beberapa metode yang bisa
dipergunakan setiap perusahaan unntuk
mengukur dan memantau kepuasan
pelanggannya dan pelanggan pesaing.
Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra
(2011:314-316) mengidentifikasi empat
metode untuk mengukur kepuasan
pelanggan yaitu:
1. Sistem keluhan dan saran
Setiap organisasi yang berorientasi
pada pelanggan ( customeroriented)
perlu
menyediakan
kesempatan dan akses yang mudah
dan nyaman bagi para pelangganny
guna menyampaikan saran, kritik,
pendapat dan keluhan mereka.
Media yang digunakan bisa berupa
kotak saran,saluran telepon bebas
pulsa, website, dan lain-lain.
2. Ghost shopping (
3. MYSTERY SHOPPING)
Salah satu cara memperoleh
gambaran mengenai kepuasan
pelanggan
adalah
dengan
mempekerjakan beberapa orang
ghost shoppers untuk berperan
atau
berpura-pura
sebagai
pelanggan
potensial
produk
perusahaan dan pesaing. Mereka
diminta berinteraksi dengan staf
penyedia jasa dan menggunakan
produk/jasa perusahaan.
4. Lost Customer Analysis
Sedapat mungkin perusahaan
menghubungi para pelanggan yang
telah berhenti membeli atau yang
telah pindah pemasok agar dapat
memahami mengapa hal itu terjadi
dan supaya dapat mengambil
kebijakan
perbaikan/
penyempurnaan
selanjutnya.
Bukan hanya exit interview saja
yang
diperlukan,
tetapi
pemantauan customer loss rate
juga penting, di mana peningkatan
customer loss rate menunjukkan

kegagalan
perusahaan
dalam
memuaskan pelanggannya. Hanya
saja kesulitan penerapan metode
ini adalah pada mengidentifikasi
dan
mengkontak
mantan
pelanggan
yang
bersedia
memberikian
masukan
dan
evaluasi
terhadap
kinerja
perusahaan.
5. Survei Kepuasan pelanggan
Sebagian besar riset kepuasan
pelanggan
dilakukan
dengan
menggunakan metode survey
(McNeal & Lamb,dikutip dalam
Peterson & Wilson, 1992), baik
survey melalui pos, telepon, e-mail,
website, maupun wawancara
langsung.
Melalui
survey,
perusahaan akan memperoleh
tanggapan dan balikan secara
langsung dari pelanggan dan juga
memberikan kesan positif bahwa
perusahaan menaruh perhatian
terhadap para pelanggan.
Hubungan Kepuasan Pelanggan dan
Kualitas Jasa
Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan
oleh sebuah perusahaan pada akhirnya
akan bermuara pada nilai yang akan
diberikan oleh pelanggan mengenai
kepuasan yang dirasakan. Faktor utama
penentu kepuasan pelanggan adalah
presepsi pelanggan terhadap kualitas jasa.
Apabila ditinjau lebih lanjut, pencapaian
kualitas pelayanan dapat ditingkatkan
dengan beberapa pendekatan dalam
Rambat Lupiyoadi – A. Hamdani (2006:192)
sebagai berikut:
1. Memperkecil
kesenjangankesenjangan yang terjadi antara pihak
manajemen dan pelanggan. Misalnya
melakukan penelitian dengan metode
fokus
pada
konsumen
yang
mengedarkan
kuesioner
dalam
beberapa periode, untuk mengetahui
persepsi
pelayanan
menurut
pelanggan. Demikian juga penelitian
dengan metode pengamatan bagi
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pegawai
perusahaan
tentang
pelaksanaan pelayanan.
2. Perusahaan
harus
mampu
membangun komitmen bersama
untuk menciptakan visi di dalam
perbaikan proses pelayanan. Yang
termasuk didalam nya
adalah
memperbaiki cara berpikir, perilaku,
kemampuan, dan pengetahuan dari
semua sumber daya manusia yang
ada. Misalnya dengan penelitian
metode
brainstorming
dan
management by walking around
untuk mempertahankan komitmen
pelanggan internal (karyawan).
3. Member
kesempatan
kepada
pelanggan untuk menyampaikan
keluhan. Dengan membentuk system
saran dan kritik, misalnya dengan
hotline bebas pulsa.
4. Mengembangkan dan menerapkan
accountable,
proactive
dan
partnership marketing sesuai dengan
situasi
pemasaran.
Perusahaan
menghubungi
pelanggan setelah
proses pelayanan terjadi untuk
mengetahui kepuasan dan harapan
pelanggan (accountable). Perusahaan
menghubungi pelanggan dari waktu ke
waktu
untuk
mengetahui
perkembangan pelayanan (proactive).
Sedangkan partnership marketing
adalah
pendekatan
dimana
perusahaan membangun kedekatan
dengan pelanggan yang bermanfaat
untuk meningkatkan citra dan posisi
perusahaan di pasar.
METODE PENELITIAN
Populasi
Adapun yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah nasabah pada PT.
Pegadaian (Persero) CP Gaharu Medan
yang berjumlah 630 orang.
Sampel
Mengingat jumlah populasi yang besar
maka dalam penelitian ini teknik

penentuan jumlah sampel menggunakan
rumus Slovin yaitu sebagai berikut :
𝑵
n = 𝟏 𝑵 𝒆2
Keterangan :
n = Sampel
N = Ukuran Populasi
E = tingkat kesalahan sebesar 10%
Sesuai dengan rumus di atas, maka sampel
penelitian ini adalah sebagai berikut :
𝑛=
( , )
𝑛=
𝑛=

( ,

)

,

𝑛 = 86,3
𝑛 = 86
Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data
primer yang bersumber dari jawaban
responden atas daftar pertanyaan yang
berhubungan dengan variabel yang akan
diteliti berupa kuisioner, yaitu dengan cara
menyebarkan kuisioner secara langsung
kepada nasabah PT. Pegadaian CP Gaharu
Medan.
b. Sumber Data
sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer. Menurut
Fuad Mas’ud (2007:21) “Data primer yaitu
data penelitian yang diperoleh langsung
dari sumber asli (tidak melalui perantara)
dan data yang dikumpulkan secara khusus
untuk menjawab pertanyaan yang sesuai
dengan peneli
Teknik Pengumpulan Data
Penelitian merupakan suatu kegiatan
mengumpulkan, pengelolahan, analisi data
yang dilakukan dengan metode ilmiah
secara efisien dan sistematis. Karena data
memiliki peranan dominan dimana data ini
akan memberikan keakuratan atas
Penelitian yang telah disusun.
Untuk menyelesaikan suatu penelitian
maka perlu adanya suatu kegiatan
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pengumpulan data dan informasi yang
berkaitan dengan hal yang diteliti, sehingga
dengan adanya data dan informasi yang
diperoleh tersebut akan memudahkan
Peneliti untuk mengadakan analisis dan
evaluasi terhadap Analisis Pengaruh
Kualitas Pelayanan Jasa Gadai Terhadap
Kepuasan Nasabah Pada PT.Pegadaian CP
Gaharu Medan.

Tabel Skala Pengukuran Likert’s

Metode
pengumpulan
data
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian Kepustakaan (Library
Research).
Penelitian
Kepustakaan
adalah
penelitian yang diperoleh dari teori
yang akan dikemukakan sebagai
landasan teoritis. Bahan dan teori ini
bersumber dari buku ilmiah, bahan
kuliah, diktat maupun artikel-artikel
yang berhubungan dengan judul
Penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research),
yaitu penelitian yang dilakukan langsung
ke objek penelitian guna mendapatkan
data dari PT. Pegadaian CP Gaharu
Medan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian lapangann
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara,dilakukan pada pihak
yang kompeten dalam perusahaan
untuk mengetahui informasi yang
berhubungan
dengan
judul
penelitian.
b. Angket
Salah satu alat pengumpulan data
dengan membuat sistem pertanyaan
secara tertulis dan dilengkapi dengan
jawaban yang sudah tersedia
sebagaimana
dengan
keadaan
terstruktur sebagai berikut:
Pada proses pengolahan data untuk
menghitung
masing-masing
indikator digunakan metode likert
dengan bentuk checklist dimana
setiap pertanyaan mempunyai 5
porsi.

PERTANYAAN

BOBOT

Sangat Setuju

5

Setuju

4

Ragu-Ragu

3

Tidak Setuju

2

Sangat Tidak Setuju

1

sumber : Sugiyono (2007:133)
Teknik Analisis Data
Model penelitian ini menggunakan model
analisis regresi sederhana yaitu hubungan
secara linear antar suatu variabel
independent (X) dengan satu variabel
dependen (Y). Analisis ini untuk
mengetahui arah hubungan anatara
variabel independen dengan variabel
dependen apakah positif atau negatif dan
untuk memprediksi nilai dari variabel
dependen
apabila
nilai
variabel
independen mengalami kenaikan atau
penurunan.
Persamaan regresi linear sederhana yaitu :
Y = a + bX + e
Dimana :
Y = Variabel dependent (kepuasaan
Nasabah)
X = Variabel independen (kualitas
Pelayanan Jasa)
a = Konstanta
b = Koefisien regresi (nilai peningkatan
atapun penurunan)
e = error ( kesalahan)
Pengolahan data pada penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan perangkat
lunak berupa SPSS (Statistical Product and
Service Solution) for windows.
Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat kevalidan suatu
instrument. Validitas instrumentdi uji
dengan menggunakan korelasi skor butir
dengan skor total Product Moment
(Pearson). Analisis dilakukan terhadap
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semua
butir
instrument.
Kriteria
pengujiannya dilakukan dengan cara
membandingkan r hitung dengan r tabel
pada taraf a =0,05.
Rumus kolerasi Product Moment dari
Karl’s Pearson dalam sugiyono (2013,255)
:xy
𝚺𝐗𝐘
𝒓xy =
(𝚺𝐗𝟐)(𝚺𝐘𝟐)

Dengan keterangan :
rxy = koefisien korelasi yang dicari
ry = perkalian dari x dengan y
jika hasil perhitungan ternyata r hitung
> r tabel maka butiran instrument dianggap
valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel
maka butiran instrument dianggap tidak
valid, sehingga instrumen tidak dapat
digunakan dalam penelitian.
Adapun koefisien korelasi validitas ini
yaitu:
1. Jika r hitung > r tabel, maka
pernyataan dikatakan valid
2. Jika r tabel < r hitung, maka
pernyataan dikatakan tidak
valid.
Uji Reliabilitas
Reliabilitas memiliki makna bahwa suatu
instrumen cukup dapat dipercaya untuk
digunakan untuk mengukur suatau objek
yang sama dalam mengumpulkan data
penelitian. Pengujian reliabilitas angket
dalam penelitian ini menggunakan one shot
atau pengukuran sekali saja dan untuk
pengujian reliabilitasnya mengunakan uji
statistik Cronbach Alpha >0,60.
Butiran angket dikatakan reliabel apabila
jawaban seseorang terhadap kuesioner
adalah konsisten. Dalam penelitian ini
untuk mengetahui angket reliable atau
tidak reliable
menggunakan
Alpha
Cronbach . Sunyoto (2013,114) ”Angket
dikatakan reliable jika Alpha Cronbach
>0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan
atau dibawah 0,60”.
Uji Hipotesis
Utuk menguji hipotesis maka digunakan uji
t. Uji t dilakukan untuk menunjukkan
apakah semua variable independen atau

bebas yang dimasukkan dalam model
regresi sederhana mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variable
dependen. Kriteria yang digunakan dalam
menerima atau menolak hipotesis adalah :
Ho = variabel bebas secara parsial tidak
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap variabel terikat
Ha = variabel bebas secara parsial
berpengaruh positif dan siginifikan
terhadap variabel berikut:
a. Jika T-hitung > T-tabel, maka Ha
diterima dan Ho ditolak, berarti ada
pengaruh signifikan antara masingmasing variabel bebas dan variabel
terikat.
b. Jika probabilitas T-hitung < T-tabel
maka Ha ditolak dan Ho diterima,
berarti tidak ada pengaruh yang
signifikan
antara
masing-masing
variabel bebas dan variabel terikat.
1. Uji t (uji secara Parsial)
Untuk membuktikan apakah setiap
variabel bebas (X) mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel terikat
(Y1) secara parsial.
Kriteria pengujian sebagai berikut:
H0 : b1 = 0, artinya tidak terdapat Analisis
Pengaruh Kualitas pelayanan jasa gadai
terhadap kepuasan nasabah pada Perum
Pegadaian CP Gaharu.
H1 : b1 ≠ 0, artinya bterdapat Analisis
Pengaruh Kualitas pelayanan jasa gadai
terhadap kepuasan nasabah pada Perum
Pegadaian CP Gaharu
Dengan kaidah pengambilan keputusan:
H0 diterima jika Thitung< Ttabel pada 𝛼 = 5%
H1diterima jika Thitung> Ttabel pada 𝛼 = 5%
2. Determinan (R2)
Analisis koefisien determinasi dilakukan
untuk mengetahui
seberapa besar
pengaruh variabel indevenden (X) terhadap
variabel devenden (Y) yang dapat diketahui
dari R Square (R2). Nilai R digunakan antara
0 sampai 1 (0 < R < 1) berarti jika nilai R
semakin mendekati satu maka semakin
kuat pengaruh variabel X terhadap Y, yaitu
Analisis Pengaruh Kualitas pelayanan
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terhadap
kepuasan
nasabah
di
PT.Pegadaian CP Gaharu Medan semakin
kuat, dan sebaliknya. Menurut Sugiyono
(2009,250) sebagai berikut:
Tabel 3.3 Pedoman Untuk Memberikan
Interprestasi Koefisien Kolerasi
Interval Koefisien
Pernyataan
Nilai
0,00 – 0,199
Sangat Rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 -0,100
Sangat
Kuat
Sekali
PEMBAHASAN
Uji Validitas dan Reabilitas Kuisioner
Uji validitas digunakan untuk mengetahui
apakah instrumen indikator dari masing –
masing variabel dapat digunakan untuk
mengukur variabel penelitian. Instrumen
dikatakan valid apabila rhitung > rtabel untuk
setiap butir pernyataan yang diajukan
kepada
responden.
Sedangkan
uji
reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan
ketepatan
alat
pengumpulan
data
(instrument) yang digunakan.
Pada tingkat signifikan 5% dari jumlah
sampel 86 orang, dari tabel r akan
diperoleh besarnya koefisien korelasi tabel
sebesar r tabel dengan N/df = N – 2 yaitu
86 – 2 = 84. Dengan demikian jika suatu
item pernyatan mempunyai item - total
correlationatau koefisien validitas > r tabel
= 0,212 dapat dinyatakan valid, dan jika
suatu item pernyataan mempunyai item –
total correlationkoefisien validitas < r tabel
dapat dinyatakan tidak valid.
Adapun
yang
digunakan
untuk
mengklasifikasikan data adalah dengan
menggunakan skala likert 5 poin.
Adapun skor dari setiap pernyataan yang
ditentukan adalah :
a. Sangat setuju diberi bobot :
5
b. Setuju diberi bobot
:
4
c. Ragu – ragu diberi bobot :
3
d. Tidak setuju diberi bobot :
2

e. Sangat tidak setuju diberi bobot : 1
Uji Validitas Variabel Kualitas
Pelayanan (X)
Tabel validitas variabel X (Kualitas
Pelayanan)
Pernyataan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Corrected
item-total
correlation
0,579
0,456
0,583
0,630
0,536
0,483
0,494
0,436
0,382
0,439

r
tabel

Keterangan

0,212
0,212
0,212
0,212
0,212
0,212
0,212
0,212
0,212
0,212

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Data Output SPSS
Setelah dilakukan uji validitas pada
variabel X (Kualitas Pelayanan) item
pernyataan sebanyak 10 semua
dinyatakan valid karena memiliki nilai
corrected item total > 0,212.
Uji Validitas Variabel Y (Kepuasan)
Tabel validitas variabel Y (Kepuasan)
Pernyataan

1
2
3
4
5

Corrected
item-total
correlation
0,577
0,776
0,744
0,595
0,444

r
tabel

Keterangan

0,212
0,212
0,212
0,212
0,212

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Data Output SPSS
Setelah dilakukan uji validitas pada variabel
Y (Kepuasan) item pernyataan sebanyak 5
semua dinyatakan valid karena memiliki
nilai corrected item total > 0,212.
Uji Reliabilitas Variabel X (Kualitas
Pelayanan)
Uji reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha
Cronbach. Apabila nilai Alpha Cronbach
lebih besar dari 0,6 maka dapat dikatakan
reliabel atau dapat dianalisis lebih lanjut.
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Tabel
: Hasil Perhitungan Reliabilitas
Kuisioner Varibel X
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
0,673

10

Sumber : Data Output SPSS
Setelah dilakukan pengujian dapat
diketahui nilai reliabilitas untuk variabel X
(Kualitas Pelayanan) adalah 0,673 > 0,6
maka variabel X reliabel.
Uji Reliabilitas Variabel Y (Kepuasan)
Tabel : Hasil Perhitungan Reliabilitas
Kuisioner Varibel Y
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
Alpha
0,624
5
Sumber : Data Output SPSS
Setelah dilakukan pengujian dapat
diketahui nilai reliabilitas untuk variabel Y
(Kepuasan) adalah 0,624> 0,6 maka
variabel Y reliabel.
Statistik Regresi Linear Sederhana
Berdasarkan perhitungan regresi
Kualitas Pelayanan dalam meningkatkan
Kepuasan nasabah dengan menggunakan
program SPSS, diperoleh hasil sbb:
Tabel : Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients
Model

a

Unstandardi Standardiz
t
Sig
zed
ed
.
Coefficients Coefficient
s
B
Std.
Beta
Error
5,36
1,87 ,06
2,866
3
1
5

(Consta
nt)
1 Kualitas
5,87 ,00
Pelayan
,369 ,063
,540
9
0
an
a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Sumber : Data Output SPSS

Dari hasil perhitungan pada tabel
dapat disajikan dalam bentuk persamaan
regresi standardized sebagai berikut :
Y = a + bX +e
Y = 5,363 + 0,369X
Hasil persamaan regresi tersebut
memberikan pengertian bahwa variabel
Y (Kepuasan) yang bisa disebut dengan
variabel dependen atau variabel terikat.
Dari hasil penelitian kita dapat melihat
nilai dari a (intercept) pada penelitian ini
memiliki nilai positif yaitu 5,363
sedangkan untuk variabel Kualitas
Pelayanan (X) berpengaruh positif
terhadap kepuasan nasabah dengan nilai
koefisien sebesar 0,369. Hal ini
menyebabkan bahwa jika kualitas
pelayanan semakin tinggi maka kepuasan
nasabah semakin tinggi. Sedangkan e
merupakan kesalahan acak.
.Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi ini digunakan
untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel – variabel bebas
memiliki pengaruh terhadap variabel
terikatnya. Nilai koefisien determinasi
ditentukan dengan nilai adjusted R square.
Tabel : Koefisien Determinasi

Model

R

Model Summaryb
R
Adjusted R
Square
Square

Std. Error
of the
Estimate
1
,540a
,292
,283
1,53955
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan
b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Sumber : Data Output SPSS

Berikut ini hasil olahan data regresi linier
sederhana dengan menggunakan SPSS
adalah sebagai berikut :
a) R dalam analisis regresi linier
sederhana menunjukkan korelasi
sederhana (korelasi pearson),
yaitu korelasi antara satu variabel
independentterhadap
satu
variabel dependen. Angka R
didapat 0,540 artinya korelasi
antara variabel kualitas pelayanan
dengan kepuasan nasabah sebesar
0,540.
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Hal ini berarti hubungan antara
variabel erat karena niai
mendekati sampai 1.
b) R Square (R2) atau kuadrat dari R,
yaitu menunjukkan nilai koefisien
determinasi. Angka ini akan
diubah ke bentuk persen, yang
artinya persentase sumbangan
pengaruh variabel independe
terhadap variabel dependen. Nilai
R2
sebesar
0,292
artinya
persentase sumbangan pengaruh
variabel
kualitas
pelayanan
terhadap
kepuasan
nasabah
sebesar 29 % sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
yang tidak dimasukkan dalam
model ini.
Uji Hipotesis
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah
variabel independen berpengaruh
signifikan atau tidak terhadap variabel
dependen, dalam hal ini untuk mengetahui
apakah variabel kualitas pelayanan
berpengaruh secara signifikan atau tidak
terhadap kepuasan nasabah. Pengujian
dilakukan menggunakan tingkat signifikansi
0,05 dan 2 sisi.
Langkah-langkah pengujian adalah
sebagai berikut.
a) Merupakan hipotesis
HO : Kualitas pelayanan tidak
berpengaruh signifikan
terhadap kepuasaan nasabah
pada PT. Pegadaian CP Gaharu
Medan.
Ha : Kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan
nasabah pada PT. Pegadaian
CP Gaharu Medan.
b) Menentukan ttabel
T tabel dapat dapat dilihat
pada tabel statistik pada
signifikansi 0,05/2 = 0,025
dengan derajat kebebasan df =
n-2 atau 86-2=84, hasil
diperoleh untuk ttabel sebesar
1,988.

Kriteria pengujian
Jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel maka Ho
yang menyatakan Kualitas
pelayanan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasaan
nasabah pada PT. Pegadaian
CP Gaharu Medan diterima, Ha
yang menyatakanKualitas
pelayanan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan
nasabah pada PT. Pegadaian
CP Gaharu Medan ditolak
Jika –thitung <-ttabel atau
thitung>ttabel maka Ho ditolak
c) Menentukan t hitung
Dapat dilihat dari tabel diatas
yaitu thitung sebesar 5,879
Nilai thitung>ttabel (5,879 >1,988) maka Ho
ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kualitas pelayanan berpengaruh siginifikan
terhadap Kepuasan Nasabah. Nilai thitung
positif berarti pengaruhnya positif, yaitu
jika kualitas pelayanan naik maka tingkat
kepuasan nasabah juga akan meningkat.
Pembahasan Hasil Penelitian
Pada bagian pembahasan ini akan
menjelaskan tujuan dari penelitian ini yang
mana nantinya akan memiliki hubungan
signifikan terhadap hasil dari penelitian
pada variabel kualitas pelayanan jasa gadai
terhadap variabel kepuasan nasabah pada
PT. Pegadaian CP Gaharu Medan.
Berdasarkan hasil uji validitas terhadap
variabel kualitas pelayanan dan variabel
kepuasan nasabah yang mana jumlah
sampelnya sebanyak 86 orang dengan
korelasi tabel sebesar n/df= N-2, yaitu 862= 84, maka koefisien validitas rtabel sebesar
0,212, sesuai dengan hasil yang diperoleh
melalui SPSS, maka dapat dinyatakan
bahwa keseluruhan unsur item pernyataan
dinyatakan valid, sebab keseluruhan
corrected item totalcorrelation diatas
0,212.
Sesuai dengan hasil dari pada uji reliabilitas
terhadap variabel kualitas pelayanan
menunjukkan hasil signifikan diatas 0,05
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yaitu sebesar 1,988 yang artinya sama
dengan variabel kepuasan nasabah diatas.
Hasil dari pada uji kolmogorov smirnov juga
sangat tinggi yaitu nilai diatas rata- rata
normal 0,05, yang mana hasil dari pada
variabel kualitas pelayanan sebesar 0,494
lebih besar dari 0,05. Begitu juga variabel
kepuasan nasabah berdistribusi normal
0,540,sehingga
sebaran
datanya
berdistribusi normal.
Begitu juga dengan hasil analisis regresi
linier sederhana yang mana bentuk
persamaannya adalah Y=5,363 + 0,369,
yang artinya bahwa nilai konstanhasil dari
pada output SPSS bernilai sebesar 5,363
yang artinya jika variabel kualitas
pelayanan bernilai 0 maka variabel
kepuasan nasabah nilainya positif sebesar
5,363 dan koefisien korelasi variabel
kualitas pelayanan sebesar 0,369 yaitu jika
kualitas pelayanan mengalami kenaikan
sebesar 1 persen, maka variabel kepuasan
nasabah mengalami kenaikan sebesar
0,363. Dan t hitung variabel kepuasan
nasabah sebesar 5,879 persen dijelaskan
oleh faktor lain yang tidak dimasukkan
sebagai variabel penelitian.
Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu
yang mana kualitas pelayanan selalunya
memiliki pengaruh signifikan dan selalu
memiliki hubungan yang positif dengan
kepuasan nasabah. Maka peneliti dapat
menyimpilkan dengan hipotesis dari
pembahasan ini adalah Kualitas Pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan
Nasabah pada PT. Pegadaian CP Gaharu
Medan.

pelayanan untuk mencapai kepuasan
nasabah dan juga bagi peneliti selanjutnya
untuk dapat mengembangkan penelitian
ini, maka dapat disimpulkan Kualitas
pelayanan pada PT. Pegadaian CP Gaharu
Medan berada pada kategori baik. Hal ini
berdasarkan jawaban-jawaban responden
mengenai pernyataan indikator-indikator
tentang kualitas pelayanan yang diperoleh
dari lapangan.Dari hasil analisa yang
dilakukan diperoleh persamaan regresi
sebagai berikut :
Y = 5,363 + 0,369X
Yang berarti : Konstanta sebesar 5,363
dapat diartikan bahwa kepuasan nasabah
(Y) akan bernilai sebesar 5,363 pada
kualitas pelayanan (X) bernilai nol (tidak
ada). Koefisien regresi linear sederhana (X)
sebesar 0,369 menyatakan bahwa kenaikan
satu satuan kualitas pelayanan (X) akan
meningkatkan kualitas pelayanan
(Y)
sebesar 0,369.
Hasil pengujian hipotesis dengan uji thitung
variabel kualitas pelayanan terhadap
kepuasan
nasabah
sebesar
5,879
sedangkan ttabel sebesar 1,988 sehingga
thitung> ttabel ditetapkan (5,879 >1,988)
bahwa Ho ditolak sehingga diambil
kesimpulan bahwa Kualitas Pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan
Nasabah pada PT. Pegadaian CP Gaharu
Medan.

PENUTUP

Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, sesuai
dengan hasil penelitan , maka disarankan
agar pihak perusahaan yaitu PT. Pegadaian
CP Gaharu Medan memperbaiki kualitas
pelayanan
karena
hal
tersebut
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah
di peruahaan tersebut.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan
Peneliti
mencoba
untukmenarik
kesimpulan atas penelitian yang telah
dilakukan, serta memberikan saran yang
mungkin bermanfaat bagi PT. Pegadaian CP
Gaharu Medan untuk terus meningkatkan

DAFTAR PUSTAKA
60

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume 4 | Nomor 1 | Januari 2018
I S S N : 2443 - 0536

Anwar. 2007. Manajemen Sumber Daya
Manusia. Cetakan Ke Tujuh,
Bandung
:
PT.
Remaja
Rosdakarya.
Basuki, Sulistyo. 2010. Metode Penelitian.
Jakarta : Penaku
Fahmi, Irham.2013. Manajemen Kinerja,
Cetakan Ketiga, Bandung : CV
Alfabeta.

Rifai, Veithzal. 2008.Kepemimpinan dan
Perilaku Organisasi.Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada.
Ralph M. Stogdill. (dikutip oleh sopiah).
2008. dalam Perilaku Organisai.
Yogyakarta : Andi Offset.
Thoha, Miftah. 2007.Perilaku Organisasi
Konsep Dasar dan Aplikasinya,
Edisi I, Jakarta : Rajawali.

Hakim, Abdul. 2006. Analisis Pengaruh
Motivasi, Komitmen Organisasi
dan Iklim Organisasi, Vol .No . 2.

Thoha,Miftah. 2007.Perilaku Organisasi
Konsep Dasar dan Aplikasinya,
Cetakan Kelima, Jakarta :PT.
Raja Grafindo Persada

Prasetyo, Ristiyanti.2006. Pengembangan
Karier
Sekretaris
–
Kepemimpinan,
Yogyakarta
:Edisi I, Andi Offset.

Tjiptono. 2006. Manajemen Sumber Daya
Manusia Untuk Perusahaan :
Dari Teori Ke Praktik. Jakarta :
Raja Grafindo

Priansa

Tjutju

Juni
Donni
&
Suwatno,
2011.Manajemen SDM Dalam
Organisasi Publik dan Bisnis,
Bandung :Alfabeta.

Yuniarsih dan Suwatno. 2008.
Manajemen Sumber Daya
Manusia. Bandung : Alfabeta

61

