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ABSTRAK
Dalam era perdagangan bebas, setiap Lembaga keuangan khususnya bank menghadapi
persaingan yang ketat. Kepuasan nasabah merupakan respons nasabah terhadap
ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dengan kinerja aktual yang
dirasakannya setelah pemakaian. Tujuan Penelitian ini untuk untuk Menganalisis pengaruh
kualitas pelayanan prima terhadap kepuasan nasabah pada Kantor Cabang BRI Putri Hijau
Medan.
Penelitian dilakukan di kota Medan yaitu pada Kantor Cabang BRI Putri Hijau Medan yang
berada di jalan Belakang Pasar Aur Kuning No. 686-687 Medandalam kurun waktu mulai dari
pertengahan Maret 2016 sampai dengan akhir Juni 2016. Sampel penelitian sebnayak 94
orang, penarikan sampel dilakukan dengan sampling incidental, yaitu ditunggu di kantor saat
melakukan penelitian. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
analisis kuantitatif, yakni analisis regresi linear sederhana.
Hasil penelitian nilai signifikan 0,000<0,05 maka, H0 ditolak, dan Ha diterima, Kualitas pelayanan
prima berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada Kantor Cabang BRI Putri Hijau Medan.
Analisis koefisien determinasi didapat nilai Adjusted R Square sebesar 0,727 berarti 72.7%
variabel kepuasaan nasabah dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan prima, sedangkan
sisanya 27,3% dapat dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian
ini
Kesimpulan penelitian Kualitas pelayanan prima berpengaruh terhadap kepuasan nasabah
pada Kantor Cabang BRI Putri Hijau Medan. Disarankan Setiap memberikan penjelasan
informasi kepada nasabah sebaiknya dilakukan dengan sangat jelas agar setiap nasabah bisa
mengerti dan memahami setiap informasi yang disampaikan.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Prima, Kepuasan Nasabah, Bank BRI
PENDAHULUAN
Untuk memenangkan persaingan, bank
harus mampu memberikan kepuasan
kepada para nasabah. Kepuasan nasabah
merupakan respons nasabah terhadap
ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan
sebelumnya dengan kinerja aktual yang
dirasakannya
setelah
pemakaian.
Kepuasan nasabah ditentukan oleh kualitas
barang atau jasa yang dikehendaki
nasabah, sehingga jaminan kualitas
menjadi prioritas utama bagi setiap bank

sebagai tolak ukur keunggulan daya saing
bank tersebut.
Persaingan yang ketat antar bank dewasa
ini mendorong setiap bank untuk
memberikan layanan terbaik kepada
nasabahnya.
Masing-masing
bank
mempunyai
program
yang
terus
diperbaharui. Program tersebut dapat
berbentuk layanan-layanan baru yang
semakin memudahkan nasabah, ada pula
yang menawarkan program undian
berhadiah.
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Semua itu dimaksudkan untuk sebanyak
mungkin menarik masyarakat untuk
menjadi nasabah baru, juga untuk
mempertahankan supaya nasabah lama
tidak beralih ke bank lain. Hal ini
mendorong bisnis jasa perbankan untuk
mencari
cara
yang
mendatangkan
keuntungan
dengan
cara
mendiferensiasikan diri mereka terhadap
pesaing. Bisnis perbankan merupakan
bisnis jasa yang berdasarkan pada asas
kepercayaan sehingga masalah kualitas
layanan menjadi faktor yang sangat
menentukan dalam keberhasilan usaha.
Kualitas layanan merupakan suatu bentuk
penilaian konsumen terhadap tingkat
layanan yang diterima dengan tingkat
layanan yang diharapkan.
Salah satu strategi yang dapat menunjang
keberhasilan dalam bisnis perbankan
adalah berusaha menawarkan kualitas jasa
dengan kualitas pelayanan Prima yang
Nampak pada kinerja yang tinggi dalam
performa dari pelayanan yang ada.
Pelayanan Prima atau “excellent service”
adalah suatu sikap atau cara karyawan
dalam
melayani
pelanggan
secara
memuaskan. Pelayanan Prima merupakan
suatu pelayanan terbaik, melebihi,
melampaui, mengungguli pelayanan yang
diberikan pihak lain atau dari pelayanan
waktu yang lalu. Secara sederhana
Pelayanan Prima (excellent service) adalah
suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi
harapan dan kebutuhan pelanggan.
Dengan kata lain, Pelayanan Prima
merupakan
suatu
pelayanan
yang
memenuhi standar kualitas. Pelayanan
yang memenuhi standar kualitas adalah
suatu pelayanan yang sesuai dengan
harapan dan kepuasan pelanggan/
masyarakat.
Dalam
menghadapi
persaingan, ada beberapa dimensi kualitas
pelayanan yang dapat mempengaruhi
perilaku nasabah. Persepsi pelanggan
terhadap kualitas layanan meliputi persepsi
yang berhubungan dengan daya tanggap
(Responsiveness), jaminan (Assurance),
sarana fisik (Tangibles), kehandalan

(Reliability), dan empati (Emphaty) yang
dapat diukur dengan instrumen Pelayanan
Prima. Hasil pengukuran ini memberikan
informasi tentang seberapa jauh layanan
yang diberikan oleh organisasi dapat
memenuhi harapan nasabah. Reliability
secara konsisten merupakan dimensi paling
kritis, kemudian tingkat ke-2 assurance, ke3 oleh tangibles (terutama oleh
perusahaan perbankan), ke-4
oleh
responsiveness, dan kadar kepentingan
yang paling rendah adalah emphaty.
PT BRI Tbk Capem Aur Kuning senantiasa
ingin selalu memberikan Pelayanan Prima
kepada
setiap
Nasabahnya,
guna
memberikan kepuasan kepada Nasabahnya
sehingga nasabahnya menjadi loyal
terhadap PT BRI Tbk. Selain meningkatkan
kualitas layanan PT BRI Tbk Capem Aur
Kuning juga memberikan fasilitas fisik yang
sangat menunjang kepuasan nasabah.
Berdasarkan data jumlah nasabah debitur
yang diperoleh dari Kantor Cabang BRI
Putri Hijau Medan dari tahun 2017 sampai
tahun 2018 menunjukkan adanya kenaikan
dari tahun ke tahun. Tahun 2017 jumlah
nasabah sebanyak 1.070 orang dan tahun
2018 sebanyak 1.421 orang.
Jumlah
nasabah mengalami kenaikan sebanyak
351 orang.
Gambaran ini tidak sesuai dengan harapan
bank, karena masih besar keluhan dari
nasabah debitur terhadap pelayanan yang
diberikan oleh Kantor Cabang BRI Putri
Hijau Medan, dimana pada tahun 2017
jumlah keluhan nasabah sebanyak 24 kasus
dan pada tahun 2018 meningkat menjadi
38 kasus. Jumlah keluhan mengalami
kenaikan sebanyak 14 kasus.
Kenaikan pada tahun 2018 dipengaruhi
dalam hal pelayanan yang diterima, seperti
kurangnya keramahan karyawan, kurang
luasnya ruang tunggu yang disediakan,
kurang tanggapnya karyawan dalam
menyelesaikan keluhan nasabah.
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Adanya Nasabah yang mengeluh terhadap
pelayanan Kantor Cabang BRI Putri Hijau
Medan mengidentifikasi adanya penurunan
kualitas pelayanan yang diberikan oleh
penyedia jasa, yaitu Kantor Cabang BRI
Putri Hijau Medan sehingga berdampak
pada penurunan kepuasan nasabah.
Oleh sebab itu peneliti, ingin melakukan
penelitiah tentang : “Analisis Pengaruh
Kualitas Pelayanan Prima terhadap
Kepuasan nasabah pada Kantor Cabang BRI
Putri Hijau Medan”.
Masalah
Adapun masalah yang diajukan dalam
penelitian ini yaitu“Apakah
Kualitas
Pelayanan Prima berpengaruh terhadap
Kepuasan Nasabah pada Kantor Cabang BRI
Putri Hijau Medan?”.
Tujuan Penelitian
Untuk Menganalisis pengaruh kualitas
pelayanan prima terhadap kepuasan
nasabah pada Kantor Cabang BRI Putri
Hijau Medan.
Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat
bagi pengembangan teoritis terutama
untuk mata kuliah yang berhubungan
dengan analisis kualitas pelayanan
prima terhadap kepuasan nasabah
dan juga sebagai bahan acuan atau
referensi bagi penelitian selanjutnya
yang meneliti dengan topik yang
sama, baik bagi perusahaan yang sama
maupun perusahaan yang berbeda..
2. Untuk
membantu
memberikan
masukan kepada manajemen dalam
menilai kualitas pelayanan prima
terhadap kepuasan nasabah yang
telah dicapai serta sebagai bahan
pertimbangan manajemen dalam
pengambilan keputusan mengenai
bidang pelayanan prima demi
tercapainya tujuan yang diharapkan.

STUDI KEPUSTAKAAN
Pelayanan
Menurut
Kotler
(Lukman
2000:8),
pelayanan adalah setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik. Selanjutnya Sampara
(Lukman 2000:8) berpendapat, pelayanan
adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan
yang terjadi dalam interaksi langsung antar
seseorang dengan orang lain atau mesin
secara fisik, dan menyediakan kepuasan
pelanggan.
Dalam
upaya
perbaikan
kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik secara
berkesinambungan dan demi mewujudkan
pelayanan publik yang prima, maka
penyelenggaraan pelayanan publik harus
dilakukan berdasarkan pada asas-asas
umum kepemerintahan yang baik. UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan
pelayanan publik harus berasaskan yakni:
1. Kepentingan umum
Pemberian pelayanan tidak boleh
mengutamakan kepentingan pribadi
dan golongan.
2. Kepastian hukum
Jaminan terwujudnya hak dan
kewajiban
dalam
penyelengara
pelayanan.
3. Kesamaan hak
Pemberian
pelayanan
tidak
membedakan suku, ras, agama,
golongan,
gender,
dan
status
ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemenuhan hak harus sebanding
dengan kewajiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi
maupun penerima layanan.
5. Keprofesionalan
Pelaksana pelayanan harus memiliki
kompetensi yang sesuai dengan
bidang tugas

92

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume IV | Nomor 2 | Maret 2018
I S S N : 2443 - 0536
6.

Partisipatif
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan
dengan
memperhatikan
aspirasi
kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan atau tidak
diskriminatif
Setiap
warga
negara
berhak
memperoleh pelayanan yang adil
8. Keterbukaan
Setiap penerimaan pelayanan dapat
dengan mudah mengakses dan
memperoleh informasi mengenai
pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas
Proses penyelenggara pelayanan
harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi
kelompok
Pemberian kemudahan terhadap
kelompok rentan sehingga tercipta
keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu
Penyelesaian setiap jenis pelayanan
dilakukan tepat waktu sesuai dengan
standar pelayanan.
12. Kecepatan,
kemudahan
dan
kejangkauan
Setiap jenis pelayanan dilakukan
secara cepat, mudah dan terjangkau.
Dari asas-asas tersebut terlihat bahwa
dalam pelaksanaannya pelayanan publik
ditujukan kepada semua masyarakat
termasuk masyarakat dengan kebutuhan
khusus. Pelayanan publik yang terbaik
adalah pelayanan yang dapat menjangkau
semua elemen masyarakat. Dengan
keadaan tersebut pelayanan publik akan
mempermudah
masyarakat
dalam
aktivitasnya.
Setiap penyelenggara pelayanan publik
harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima pelayanan.
Standar pelayanan merupakan ukuran yang
dibakukan
dalam
penyelenggaraan

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
pemberi dan atau penerima pelayanan.
Kualitas Pelayanan
Dalam menghadapi persaingan indsutri
perbankan yang semakin ketat, maka baik
bank
pemerintah
maupun
swasta
melancarkan berbagai strategi guna
memikat calon nasabah maupun nasabah
yang telah tertarik agar mereka tetap loyal.
Apalagi Nasabah pada saat ini dihadapkan
pada banyak pilihan produk dan jasa yang
mereka beli, nasabah akan memilih produk
atau jasa berdasarkan persepsi mereka
akan kualitas/mutu dari pelayanan.
Nasabah merasa puas apabila harapan
mereka dipenuhi atau bahkan dilebihkan,
mereka akan setia lebih lama. Berkaitan
dengan pemilihan produk dan jasa,
nasabah mempunyai kebutuhan dan
pengharapan, mereka memiliki “bobot
bank” tertentu.
Penjualan akan disebut memberikan
kualitas, bila pelayanan yang diberikan
memenuhi atau melebihi harapan nasabah
dan bank dapat memuaskan sebagian
besar
kebutuhan
nasabah
hampir
sepanjang waktu akan disebut bank
berkualitas. Sehingga salah satu faktor
penting yang memerlukan perhatian
khusus adalah kualitas pelayanan yang
diberikan oleh pihak bank kepada
nasabahnya.
Dengan kata lain kualitas pelayanan
(service quality) dapat didefinisikan sebagai
seberapa jauh perbedaan antara kenyataan
dan harapan pelanggan/nasabah atas
pelayanan yang mereka terima/peroleh
(Parasuraman, 2009,102). Layanan yang
berkualitas telah dirasakan sebagai suatu
keharusan dalam industri perbankan.
Kualitas pelayanan merupakan tingkat
keunggulan
yang
diharapkan
dan
pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan
Nasabah (Parasuraman, 2009,103).. Ada
dua faktor yang mempengaruhi kalitas
pelayanan, yaitu persepsi Nasabah atas
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layanan nyata yang mereka terima
(Perceived Service) dan layanan yang
sesungguhnya yang diharapkan / di
inginkan (Expected Service) (Elthainammy,
2008, 64).
Kepuasan nasabah dipengaruhi oleh
kualitas pelayanan, dalam hal ini kualitas
pelayanan terdiri dari kehandalan, jaminan,
sarana fisik, daya tanggap dan empati.
Pemberian pelayanan secara excellent atau
superior selalu difokuskan pada harapan
Nasabah. Apabila jasa yang diterima oleh
nasabah debitur sesuai dengan yang
diharapkan, maka kualitas pelayanan
dipersepsikan baik atau memuaskan. Jika
pelayanan yang diterima melampaui
harapan Nasabah, maka kualitas pelayanan
dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal
(excellence
service)
(Elthainammy,2008,65). Sebaliknya jika
kualitas pelayanan yang diterima oleh
nasabah debitur lebih rendah dari yang
dharapkan maka kualitas pelayanan
dipersepsikan
buruk
atau
tidak
memuaskan. Dengan demikian, baik
tidaknya kualitas pelayanan dalam
memuaskan nasabah tergantung pada
kemampuan
penyedia
jasa
dalam
memenuhi harapan nasabah secara
konsisten.
Salah satu pendekatan kualitas jasa yang
banyak dijadikan acuan dalam riset
pemasaran adalah model SERVQUAL
(Service Quality) yang dikembangkan oleh
Parasuraman,
Zeithaml,
dan
Berry
(2009,106). SERVQUAL adalah metode
empirik yang dapat digunakan oleh
perusahaan jasa untuk meningkatkan
kualitas
jasa
(pelayanan)
mereka.
SERVQUAL
dibangun
atas
adanya
perbandingan dua faktor utama yaitu
persepsi pelanggan atas layanan yang
mereka terima (perceived service) dengan
layanan
yang
diharapkan/diinginkan
(expected service). Jika kenyataan lebih dari
yang diharapkan, maka layanan dapat
dikatakan bermutu, sedang jika kenyataan
kurang dari yang diharapkan, maka layanan

dikatakan
tidak
bermutu.
Apabila
kenyataan sama dengan harapan, maka
layanan dikatakan memuaskan.
Kepuasan Nasabah
Kepuasan didefinisikan sebagai tingkatan
pernyataan perasaan seseorang terhadap
kinerja produk yang dirasakan jika
dibandingkan dengan yang diharapkan.
Pilihan konsumen untuk menyatakan puas
atau tidak puas merupakan respon
terhadap
pemenuhan
kebutuhan
konsumen, yang mana derajat tingkat
pemenuhan
tersebut
meyebabkan
kesenangan atau ketidaksenangan. Adapun
tingkat kepuasan adalah fungsi dari adanya
perbedaan antara kinerja yang dirasakan
dan yang diharapkan (Nurcahyo dkk, 2013 :
114).
Menurut
Tjiptono
dalam Pasolong
(2010:144), menyatakan bahwa kepuasan
pelanggan dapat menciptakan kesetiaan
dan
loyalitas
pelanggan
kepada
perusahaan. Sementara itu menurut Kotler
dalam Pasolong (2010:145) menyatakan
bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat
perasaan seseorang (pelanggan) setelah
membandingkan dengan kinerja yang ia
rasakan dibandingkan dengan harapannya.
Berdasarkan beberapa pandangan tersebut
dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
kepuasan pelanggan adalah mencakup
perbedaan antara harapan dan kenyataan
atau hasil yang dirasakan.
Menurut Kotler dalam Arief (2007:167)
menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan
adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan antara kinerja yang ia
rasakan atau alami terhadap harapannya.
Sedangkan menurut Gerson dalam Arief
(2007:167)
kepuasan
pelanggan
merupakan harapan yang telah terpenuhi
atau terlampaui. Dari pendapat para pakar
tersebut disimpulkan bahwa secara umum
pengertian kepuasan atau ketidakpuasan
pelanggan dilihat dari kesesuaian antara
harapan (expectation) pelanggan dengan
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persepsi, pelayanan
yang
(kenyataan yang dialami).

diterima

Menurut Lele dalam Arief (2007:174)
pelanggan
menilai
kepuasan
atau
ketidakpuasan terhadap suatu produk
dengan membandingkan unjuk kerjanya
dengan suatu tingkat harapan sebagai
acuan yang telah mereka ciptakan atau
telah terdapat didalam pikiran mereka.
Oleh karena itu ada dua cara membuat
pelanggan senang, salah satunya kita
berusaha agar unjuk kerja produk kita
melampaui harapan mereka. Disamping itu
kita dapat menurunkan tingkat harapan
pelanggan
terhadap
produk
kita
sedemikian rupa sehingga mereka akan
puas dengan apapun yang kita berikan.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas
mengenai kepuasan pelanggan, dapat
disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan
merupakan suatu keadaan dimana
keinginan, harapan dan kebutuhan
pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan
dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
pelanggan.
Pengukuran
kepuasan
pelanggan merupakan elemen penting
dalam menyediakan pelayanan yang lebih
baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila
pelanggan merasa tidak puas terhadap
suatu pelayanan yang disediakan, maka
pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak
efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama
sangat penting bagi pelayanan publik.
Kepuasan pelanggan atau masyarakat
dapat
dilihat
melalui
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang
diperoleh dari hasil pengukuran dengan
cara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan membandingkan

antara harapan dan kebutuhannya.
Kepuasan pelayanan merupakan pendapat
dan penilaian masyarakat terhadap kinerja
pelayanan publik yang diberikan oleh
aparatur penyelenggara pelayanan publik
(KEP/25/M.PAN/2/2004).
Unsur pelayanan adalah aspek yang
terdapat dalam penyelenggaraan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat sebagai
variabel penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat untuk mengetahui kinerja
setiap unit pelayanan. Dari prinsip
pelayanan publik sebagaimana telah
ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.
KEP/25/M.PAN/2/2004,
yang
dikembangkan menjadi 14 unsur yang
relevan dan reliabel sebagai unsur minimal
yang harus ada untuk dijadikan sebagai
dasar pengukuran indeks kepuasan
masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan
pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat
dilihat
dari
sisi
kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan
Pelayanan,
yaitu
persyaratan teknis dan administratif
yang diperlukan untuk mendapatkan
pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu
keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama,
jabatan, serta kewenangan dan
tanggung jawabnya).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu
kesungguhan
petugas
dalam
memberikan pelayanan terutama
terhadap konsistensi waktu kerja
sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan,
yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam
penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu
tingkat keahlian dan ketrampilan yang
dimiliki
petugas
dalam
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

memberikan/menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat.
Kecepatan pelayanan, yaitu target
waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan
oleh unit penyelenggara pelayanan.
Keadilan mendapatkan pelayanan,
yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status
masyarakat yang dilayani.
Kesopanan dan keramahan petugas,
yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara sopan dan ramah
serta
saling
menghargai
dan
menghormati.
Kewajaran biaya pelayanan yaitu
keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh
unit pelayanan.
Kepastian biaya pelayanan, yaitu
kesesuaian
antara
biaya
yang
dibayarkan dengan biaya yang telah
ditetapkan.
Kepastian jadwal pelayanan, yaitu
pelaksanaan waktu pelayanan sesuai
dengan
ketentuan
yang
telah
ditetapkan.
Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi
sarana dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur sehingga
dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan.
Keamanan
pelayanan,
yaitu
terjaminnya
tingkat
keamanan
lingkungan
unit
penyelenggara
pelayanan ataupun sarana yang
digunakan,
sehingga
masyarakat
merasa tenang untuk mendapatkan
pelayanan terhadap resiko-resiko yang
diakibatkan
dari
pelaksanaan
pelayanan.

Dengan memberikan kepuasan kepada
nasabah, maka Bank harus memperhatikan
apa yang menjadi keinginan nasabah.
Untuk mendefinisikan kepuasan nasabah
tidaklah mudah karena nasabah terdiri dari
bermacam-macam
karakteristik,
baik
menyangkut pengetahuan, kelas sosial,

pengalaman, pendapat maupun harapan.
Kepuasan nasabah merupakan respons
nasabah terhadap ketidaksesuaian antara
tingkat kepentingan sebelumnya dan
kinerja aktual yang dirasakannya setelah
pemakaian (Rangkuti, 2009,34).
Kepuasan menurut Engel (Rangkuti,
2009,37) adalah penilaian kepuasan atau
ketidakpuasan terhadap suatu produk atau
jasa dari suatu perusahaan berdasarkan
pada hasil yang dirasakan dengan harapan
yang dimiliki oleh konsumen. Kepuasan
yaitu jika kinerja dibawah harapan maka
konsumen akan kecewa, kinerja sesuai
harapan maka konsumen akan puas, kalau
kinerja melebihi harapan maka konsumen
akan sangat puas (Kotler, 2009).
Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu
kesimpulan
bahwa
pada
dasarnya
pengertian kepuasan nasabah merupakan
fungsi dari kesan kinerja dan harapan.
Kepuasan nasabah dipengaruhi oleh
kualitas pelayanan yang terdiri dari
kehandalan, jaminan, sarana fisik, daya
tanggap dan empati. Untuk menciptakan
kepuasan nasabah, perusahaan perbankan
harus menciptakan dan mengelola suatu
sistem untuk memperoleh nasabah yang
banyak dan memiliki kemampuan untuk
mempertahankan nasabahnya. Dengan
demikian, kepuasan nasabah tidak berarti
memberikan kepada nasabah apa yang
diperkirakan perbankan disukai oleh
nasabah. Namun perbankan harus
memberikan apa yang sebenarnya mereka
inginkan, kapan diperlukan dan dengan
cara apa mereka memperolehnya.
Pengukuran Kepuasan Nasabah
Pengukuran terhadap kepuasan nasabah
telah menjadi sesuatu yang sangat penting
bagi perusahaan perbankan. Hal ini
disebabkan karena kepuasan nasabah
dapat menjadi umpan balik dan masukan
bagi pengembangan dan implementasi
strategi peningkatan kepuasan nasabah.
Buchari Alma (2008:232), mengemukakan
cara-cara mengukur kepuasan konsumen
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(disini berarti nasabah debitur) yaitu sistem
keluhan dan saran (complaint and
suggestion system), survey kepuasan
nasabah, pembeli bayangan (ghost
shopping), analisis konsumen yang beralih
(lost customer analisys).
Penjelasan mengenai hal tersebut yaitu;
1. Sistem Keluhan dan Saran (Complaint
and Suggestion System).
Banyak bank yang berhubungan
dengan nasabahnya untuk menerima
keluhan/keluhan yang dialami oleh
nasabah. Bank perlu memberikan
kesempatan yang luas kepada para
nasabahnya untuk menyampaikan
saran, pendapat, dan keluhan mereka.
Media yang bisa digunakan bisa berupa
kotak saran yang diletakkan ditempattempat
strategis
(yang
mudah
dijangkau), kartu komentar, saluran
telepon khusus bebas pulsa, dan lainlain.
2. Survey Kepuasan Nasabah
Tingkat keluhan yang disampaikan oleh
nasabah tidak bisa disimpulkan secara
umum untuk mengukur kepuasan
nasabah pada umumnya.
3. Pembeli Bayangan (Ghost Shopping)
Salah satu cara untuk memperoleh
gambaran
mengenai
kepuasan
nasabah
adalah
dengan
mempekerjakan beberapa orang untuk
berperan atau bersikap sebagai
nasabah atau pembeli potensial produk
perusahaan atau pesaing, kemudian
mereka melaporkan hasil temuantemuannya mengenai kekuatan dan
kelemahan produk perusahaan dan
pesaing berdasarkan pengalaman
mereka dalam pembelian produk atau
jasa tersebut.
4. Analisis Konsumen yang Beralih (Lost
Customer Analisys)
Bank sebaiknya menghubungi para
nasabah yang telah berhenti atau yang
telah pindah ke Bank lain agar dapat
memahami mengapa hal itu terjadi dan
supaya dapat mengambil kebijakan
perbaikan selanjutnya.

Hipotesis
Sesuai dengan masalah yang dihadapi,
maka penulis membuat hipotesis sebagai
berikut : “ Kualitas pelayanan prima
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
nasabah pada Kantor Cabang BRI Putri
Hijau Medan. ”
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini yang yang menjadi
populasi adalah
keseluruhan nasabah
Kantor Cabang BRI Putri Hijau Medan
tahun 2015 sebanyak 1.421 orang. Sampel
yang diambil dengan menggunakan Rumus
Slovin sebagai berikut: n= 𝟏

𝐍
𝐍𝐞𝟐

Dimana;
N adalah populasi sebanyak 1.421 orang
n adalah sampel
e adalah tingkat kesalahan dalam
pencuplikan sampel 10%
.
Dengan demikian, maka n =
.
( , )

n = 93,43 orang
n = 94 orang
(dibulatkan)

Mengingat populasi tersebar di berbagai
tempat
yang
menyulitkan
untuk
mendatangi ketempatnya masing-masing,
maka penarikan sampel dilakukan dengan
sampling incidental, yaitu ditunggu di
kantor saat melakukan penelitian.
Metode Pengumpulan Data
Riset Pustaka
Di
dalam
melaksanakan
metode
kepustakaan, peneliti mencari bendabenda tertulis seperti buku-buku, jurnal,
artikel dan sebagainya. Studi pustaka
dalam penelitian ini adalah literatur
tentang pengaruh kualitas pelayanan prima
terhadap kepuasan nasabah, dan hal-hal
lain yang berkaitan dengan penelitian.
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Riset Lapangan
Kuesioner
Metode
pengumpulan
data
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survey yang menggunakan daftar
pertanyaan (kuesioner) yang disampaikan
langsung kepada responden. Metode
kuesioner yaitu dengan cara melakukan
pengumpulan data yang disajikan dalam
bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada
responden terkait dengan Kualitas
Pelayanan Prima yang diterima serta
kepuasan yang didapatkan atas pelayanan
tersebut, sehingga responden dapat
memberikan jawaban atas pertanyaan
secara tertulis.
Daftar pertanyaan yang diajukan pada
responden menggunakan skala likert atas
jawaban yang diberikan oleh responden,
yaitu skala yang berisi lima tingkat
preferensi jawaban dengan pilihan sebagai
berikut :
1. Skor 5 untuk jawaban Sangat setuju
(SS)
2. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)
3. Skor 3 untuk jawaban Netral (N)
4. Skor 2 untuk jawaban Tidak setuju (TS)
5. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak
Setuju (STS)
Wawancara
Selain kuesioner juga digunakan teknik
wawancara untuk mendukung akurasi dan
kelengkapan
kuesioner
tersebut.
Wawancara
juga
digunakan
untuk
memperluas pandangan peneliti tentang
data-data lain yang tidak terformulasi
dalam kuesioner. Wawancara dilakukan
terhadap pinpinan perusahaan dan pihak
berkopeten lainnya di perusahaan untuk
mendapatkan data dan informasi yang
diperlukan dalam penelitian ini.
Metode Analisis Data
Metode analisis data yang dipakai dalam
penelitian ini adalah metode analisis
kuantitatif, yakni analisis regresi linear
sederhana.
Analisis
regresi
linear

sederhana
berikut:

yang

digambarkan

sebagai

Y = a + bX + ∑
dimana,
a = Konstanta
Y = Variabel Terikat ( Kepuasan Nasabah )
b = Koefisien Variabel Bebas
x = Variabel Bebas ( Kualitas Pelayanan
Prima )
∑ = Variabel Lain yang tidak diikutkan
dalam penelitian.
Uji t
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat,
maka dilakukan pengujian terhadap
hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.
Metode pengujian terhadap hipotesis yang
diajukan dilakukan pengujian secara parsial
menggunakan uji t. Uji t menunjukkan
seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen.
Untuk menguji apakah masing-masing
variabel bebas berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel terikat secara
parsial dengan menentukan derajat
kepercayaan 95% (α =0,05) dan juga
penerimaan atau penolakan hipotesa,
maka cara yang dilakukan adalah :
Apabila t hitung ≥ t tabel, maka H0 yang
mengatakan Kualitas Pelayanan Prima
tidak berpengaruh terhadap Kepuasan
Nasabah ditolak dan H1 yang mengatakan
Kualitas Pelayanan Prima berpengaruh
terhadap Kepuasan Nasabah pada Kantor
Cabang BRI Putri Hijau Medan diterima.
Apabila t hitung < t tabel, maka H0 yang
mengatakan Kualitas Pelayanan Prima
tidak berpengaruh terhadap Kepuasan
Nasabah
diterima
dan
H1
yang
mengatakan Kualitas Pelayanan Prima
berpengaruh terhadap Kepuasan Nasabah
pada Kantor Cabang BRI Putri Hijau Medan
ditolak.
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Koefisien Determinasi
Analisis
Koefisien
Determinasi
dipergunakan untuk melihat sejauh mana
variabel bebas dapat menerangkan
keragaman variabel terikat. Dalam hal ini
koefisien besarnya determinan adalah
sejauh mana kualitas pelayanan prima
dapat menjelaskan keberagaman kepuasan
nasabah pada Kantor Cabang BRI Putri
Hijau
Medan.
Besarnya
koefisien
determinan dapat dihitung dengan rumus
KD = R² x 100%
Dimana :
KD = Koefisien determinasi
R = Koefisien korelasi
PEMBAHASAN
Produk-produk dan layanan Bank BRI
BRI terus meningkatkan kualitas produk
dan
layanan
perbankannya
guna
memberikan manfaat bagi para nasabah.
BRI juga menyediakan berbagai produk dan
layanan yang dirancang khusus untuk
memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis.
Berbagai jenis produk dan layanan kredit
juga
disediakan,
untuk
memenuhi
kebutuhan para nasabah secara optimal.
1. Produk Simpanan
Nikmati berbagai pilihan produk simpanan
dari kami yang memberikan kemudahan
serta
kenyamanan
sesuai
dengan
kebutuhan transaksi nasabah.
a. Tahapan
b. Tahapan Gold
c. Tahapan Xpresi
d. Tapres
e. TabunganKu
f. Giro
g. Deposito Berjangka
h. BRI Dollar
2. Kartu Kredit
Beberapa pilihan kartu kredit kami
sediakan untuk nasabah. Nikmati berbagai
keuntungan, kemudahan, dan kenyamanan
sesuai dengan kebutuhan nasabah.
a. BRI Card
b. BRI MasterCard

c. BRI VISA
3. Fasilitas Kredit
Kami selalu berusaha memberikan yang
terbaik bagi kebutuhan nasabah. Nikmati
berbagai fasilitas kredit yang kami
tawarkan dan dapatkan kemudahan serta
berbagai keuntungan dari Bank BRI.
a. Kredit Pemilikan Rumah
b. Kredit Kendaraan Bermotor
c. Kredit Modal Kerja
d. Kredit Sindikasi
e. Kredit Ekspor
f. Kredit Investasi
g. Distributor Financing
h. Supplier Financing
i. Dealer Financing
j. Warehouse Financing
k. Trust Receipt
4. Layanan Transaksi Perbankan
Dapatkan berbagai fasilitas layanan
transaksi perbankan untuk mendukung
beragam transaksi perbankan Anda.
Layanan kami menawarkan sistem yang
cepat, aman, dan mudah.
a. Auto debit
b. Safe Deposit Box
c. Transfer
d. d.Remittance
e. Bank Notes
f. Collection & Clearing
g. g.Traveller's Cheque
h. h.BRI Virtual Account
i. Open Payment
j. Payroll Services
a. Produk Simpanan
1. Tahapan, Tabungan Masa Depan.
2. Tahapan Gold, Tabungan untuk
kalangan bisnis.
3. Giro, berupa Bilyet Giro dan Cek.
4. Deposito Berjangka, Tabungan
berjangka waktu.
5. BRI Dollar, Tabungan dalam Mata
Uang US Dollar.
6. Tahapan Ekspressi, Tabungan
untuk kalangan pelajar.
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b. Layanan Transaksi Perbankan
1. Safe
Deposit
Box,
Kotak
penyimpanan surat berharga.
2. Transfer.
3. Bank Notes, penukaran mata uang
asing.
4. Traveller Check, cek perjalanan.
5. Auto Debit.
6. Payroll service, system pembayaran
gaji karyawan.
c. Perbankan Elektronik
1. ATM BRI, Anjungan Tunai Mandiri.
2. EDC BRI, Mesin gesek BRI.
3. Debit BRI.
4. TUNAI BRI.
5. Flazz.
6. KlikBRI Individu, layanan transaksi
perbankan melalui internet.
7. Mobile Banking BRI, layanan
transaksi perbankan melalui Hp.
8. Halo BRI, layanan perbankan 24
jam.
d. Fasilitas Kredit
1. Kredit Kepemilikan Rumah, kredit
untuk pembelian rumah, ruko, toko.
2. Kredit Kendaraan Bermotor, kredit
untuk pembelian mobil.
3. Kredit Modal Kerja, kredit untuk
modal usaha.
4. Kartu Kredit BRI.
e. Produk Investasi
1. Provisa Syariah, investasi berupa unit
saham.
2. Ophthisield, investasi kesehatan.

3. Edusave, investasi pendidikan anak.
Uji Statistik T
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
seberapa jauh pengaruh suatu variabel
bebas secara parsial (individual) terhadap
variasi
variabel
terikat.
Kriteria
pengujiannya adalah:
Ho : b1 = 0, artinya secara parsial tidak
terdapat
pengaruh
yang
positif dan signifikan dari
variabel
bebas terhadap
variabel terikat.
Ho : b1 ≠ 0, artinya secara parsial terdapat
pengaruh yang positif dan
signifikan dari variabel bebas
terhadap variabel terikat.
Kriteria pengambilan keputusan adalah:
Ho diterima jika t hitung < t tabel
pada α= 5%
Ho ditolak jika t hitung > t tabel
pada α= 5%
Hasil pengujian adalah :
Tingkat kesalahan (α) = 5% dan
derajat kebebasan (df) = (n-k)
n = jumlah sampel, n = 94
k = jumlah variabel yang
digunakan, k = 2
Derajat kebebasan/ degree of
freedom (df) =(n-k) = 94-2 =92Uji-t yang
dilakukan adalah uji satu arah, maka t
tabel yang digunakan adalah t 0,05 (92)
=1.662.

Tabel Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)
a
Coefficients
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
t
1 (Constant)
3,920
2,316
1,693
Total.X
,895
,057
,853
15,750
a. Dependent Variable: Total.Y

Nilai thitung variabel Kualitas Pelayanan
Prima adalah 15,750 dan nilai ttabel 1,662
maka thitung>ttabel (15,750>1,662) sehingga
dapat disimpulkan bahwa dari variabel
kualitas pelayanan berpengaruh positif

Sig.
,094
,000

95,0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper
Bound
Bound
-,679
8,519
,782
1,008

dan signifikan (0,000<0,05) secara parsial
terhadap Kepuasaan Nasabah, artinya jika
variabel
kualitas
pelayanan
prima
ditingkatkan sebesar satu satuan, maka
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kepuasaan Nasabah
sebesar 89,5%.

akan

meningkat

Uji Determinasi
Pengujian determinan dilakukan untuk
melihat seberapa jauh kemampuan
variabel bebas dalam menerangkan
variabel terikat. Nilainya adalah 0-1 jika
Adjusted R square semakin mendekati 1
maka model semakin baik.
Tabel
Pengujian Determinasi
Model Summary
Model

dimension 1
0

R
Squar
R
e
,853
,727
a

Std.
Error of
Adjuste
the
dR
Estimat
Square
e
,724
2,559

a. Predictors: (Constant), Total.X

Pada Tabel terlihat bahwa dari nilai
koefisien determinasi Adjusted R Square
sebesar 0,727 berarti 72,7% variabel
kepuasaan nasabah dapat dijelaskan oleh
Kualitas Pelayanan prima, sedangkan
sisanya 27,3% dapat dijelaskan oleh faktorfaktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian
ini.
Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan
untuk menerangkan hasil penelitian
dengan tujuan penelitian. Berdasarkan
hasil analisis regresi berganda yang
dilakukan terdapat pengaruh antara
variabel bebas dengan variabel terikat
yaitu :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis pengaruh kualitas
pelayanan Bank BRI terhadap kepuasan
Anggota. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunaan metode analisis deskriptif dan
metode analisis regresi sederhana, dengan
menggunakan uji signifikan parsial (uji-t)
dan koefisien determinasi (R). Pada
metode analisis deskriptif diperoleh
informasi dari responden melalui kuesioner
yang berisikan tentang karakteristik
responden yaitu, jenis kelamin, Umur,

Pekerjaan dan jumlah jawaban responden
atas
pertanyaan
dalam
kuesioner.
Sedangkan pada metode analisis regresi
dan pengujian hipotesis, pengolahan data
dilakukan dengan aplikasi software SPSS
18.0 for windows.
Berdasarkan hasil uji-t maka dapat
diperoleh variabel kualitas pelayanan Bank
BRI berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan Anggota. Hal ini terlihat
dari nilai signifikan kualitas pelayanan Bank
BRI
yaitu (0,000<0,05) secara parsial
terhadap Kepuasaan Anggota. Artinya, jika
variabel kualitas pelayanan ditingkatkan
sebesar satu satuan, maka kepuasaan
anggota akan meningkat sebesar 89,5%.
Berdasarkan hasil pengujian koefisien
determinan
(R2)
maka
diperoleh
determinasi Adjusted R Square sebesar
0,727 berarti 72.7% variabel kepuasaan
nasabah Bank BRI dapat dijelaskan oleh
Kualitas Pelayanan Prima, sedangkan
sisanya 27,3% dapat dapat dijelaskan oleh
faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh
penelitian ini.
Secara umum penelitian ini menunjukkan
hasil yang cukup memuaskan. Nasabah
beranggapan setiap Bank diharuskan
memberikan pelayanan secara tepat
kepada nasabahnya, oleh karena itu
nasabah tidak terlalu memperhatikan
variabel daya tanggap ini. Dengan demikian
variabel daya tanggap tidak mempengaruhi
tingkat kepuasan
nasabah. Karena
sebagian besar nasabah berpendapat
bahwa karyawan memiliki kemampuan dan
pengetahuan dalam memproses transaksi
nasabah
serta
keamanan
dalam
bertransaksi.
Kepuasan nasabah terhadap PT BRI Tbk
karena nasabah akan lebih merasa aman
dalam bertransaksi serta lebih yakin dalam
bertransaksi karena karyawan memiliki
pengetahuan dan kemampuan dalam
memproses transaksi nasabah. Sarana fisik
merupakan fasilitas yang diberikan Bank
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kepada nasabah untuk mempermudah
transaksi nasabah, seperti : kursi antrian
untuk nasabah saat bertransaksi, lokasi
parkir untuk kendaraan nasabah.
Pelayanan sesuai yang dijanjikan secara
akurat tanpa menunggu keluhan dari
nasabah terlebih dahulu. Sehingga nasabah
beranggapan bahwa variabel kehandalan
tidak berpengaruh terhadap kepuasan
nasabah.
Semakin
diperhatikannya
nasabah semakin nasabah merasa senang
dan puas dengan pelayanan yang
diberikan, sehingga nasabah akan lebih
merasa diperhatikan sehingga nasabah
akan semakin loyal dengan PT BRI Tbk.
Dengan
demikian
variabel
Empati
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.
Hal ini dikarenakan bahwa dengan
pemberian pelayanan yang berkualitas,
maka hal tersebut akan menciptakan
kepuasan dalam diri anggota. Menurut
Purnama (2006: 20) bahwa dari kualitas
pelayanan yang dirasakan sama atau
melebihi
kualitas
pelayanan
yang
diharapkan, maka layanan dikatakan
berkualitas dan memuaskan.
Menurut Lewis dan Booms dalam Tjiptono
dan Candra (2005), kualitas pelayanan
sebagai ukuran seberapa baik, tingkat
layanan yang diberikan mampu sesuai
dengan harapan Anggota. Faktor utama
yang mempengaruhi kualitas pelayanan
yaitu, jasa yang diharapkan dan jasa yang
dirasakan/dipersepsikan. Apabila jasa yang
dirasakan sesuai dengan jasa yang
diharapkan maka kualitas pelayanan
tersebut akan dipersepsikan baik atau
positif. Jika jasa yang dipersepsikan
melebihi jasa yang diharapkan, maka
kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas
ideal. Demikian juga sebaliknya apabila
dipersepsikan lebih jelek dibandingkan
dengan jasa yang diharapkan, maka
kualitas jasa dipersepsikan negatif atau
buruk.

Maka baik tidaknya kualitas pelayanan
tergantung pada kemampuan penyedia
jasa dalam memenuhi harapan Nasabah
secara konsisten. Jadi pada dasarnya jasa
merupakan semua aktivitas ekonomi yang
hasilnya tidak merupakan produk dalam
bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya
dikonsumsi pada saat yang sama dengan
waktu yang dihasilkan dan memberikan
nilai
tambah
(seperti
misalnya
kenyamanan, hiburan, kesenangan atau
kesehatan) atau pemecahan atas masalah
yang dihadapi konsumen. Kepuasan
anggota telah menjadi konsep sentral
dalam wacana bisnis dan manajemen
dimana anggota merupakan fokus utama
dalam pembahasan mengenai kepuasan
dan kualitas jasa.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Kualitas pelayanan Prima berpengaruh
signifikan terhadap kepuasaan nasabah
karena nilai signifikan 0,000<0,05 maka,
H0 ditolak, dan Ha diterima, variabel
bebas yaitu Kualitas Pelayanan prima
yang terdapat dalam penelitian ini
dapat dipakai untuk mempengaruhi
Kepuasan Nasabah.
2. Hasil analisis koefisien determinasi
didapat nilai Adjusted R Square sebesar
0,727 berarti 72.7% variabel kepuasaan
nasabah dapat dijelaskan oleh Kualitas
Pelayanan prima, sedangkan sisanya
27,3% dapat dapat dijelaskan oleh
faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh
penelitian ini.
3. Uji-t, nilai t tabel maka thitung>ttabel
15,750 dan nilai ttabel 1,661 maka
thitung>ttabel (15,750>1,661) sehingga
dapat disimpulkan bahwa dari variabel
kualitas pelayanan prima berpengaruh
positif dan signifikan (0,000<0,05)
secara parsial terhadap Kepuasaan
nasabah, artinya jika variabel kualitas
pelayanan ditingkatkan sebesar satu
satuan, maka kepuasaan anggota akan
meningkat sebesar 89,5%.
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Saran
1. Setiap
memberikan
penjelasan
informasi kepada nasabah sebaiknya
dilakukan dengan sangat jelas agar
setiap nasabah bisa mengerti dan
memahami setiap informasi yang
disampaikan.
2. Penanganan
keluhan
sebaiknya
dilakukan secepat mungkin agar
nasabah merasa bahwa setiap karyawan
peduli terhadap permasalahan yang
dihadapi setiap nasabah.
3. Selalu
memperhatikan
setiap
permasalahan dan kesulitan yang
dihadapi
oleh
nasabah
dengan
memberikan solusi yang tuntas.
4. Serta
meningkatkan
kepedulian
terhadap setiap permasalahan yang
dihadapi nasabah, karena semakin
peduli terhadap nasabah membuat
nasabah semakin loyal terhadap PT BRI
Tbk.
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