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ABSTRACT
This study aims to determine how much influence the responsiveness and assurance of
banking services either partially or simultaneously on customer satisfaction. The research
method used is quantitative with multiple regression analysis method. The population
used in this research is Bank Sumut KCP Krakatau customers amounting to 9,072. The
sample was selected using a non-probability sampling method with a snowball sampling
type of 99 respondents. The data collection technique used in this research is a
questionnaire (questionnaire) which is distributed through Google Form. The results of this
study indicate that: 1) There is an effect of responsiveness on customer satisfaction, with a
t-test of 3.115 and a significant level value of 0.002 which indicates that partially there is
a positive effect. 2) There is an effect of banking service guarantees on customer
satisfaction, with a t-test of 1.984 and a significant level value of 0.045 which indicates
that partially there is a positive effect. Based on these findings it can be concluded that
the responsiveness and assurance of banking services have a positive and significant
impact on customer satisfaction at PT. Bank Sumut KCP Krakatau.
Keywords: Responsiveness, Banking Service Assurance and Customer Satisfaction
PENDAHULUAN
Pada era globalisasi ini, lembaga
keuangan seperti perbankan merupakan
lembaga yang memberikan kontribusi
dalam memperlancar pembangunan
suatu bangsa. Dunia perbankan telah
berhasil
merubah
cara
pandang
masyarakat
yang
semua
hanya
menyimpan uangnya di rumah menjadi
masyarakat pemilik rekening bank
pribadi.
Perkembangan
bank
di
Indonesia mengalami persaingan yang
ketat, baik dalam bidang produk maupun
jasa memperhatikan keinginan dan
kebutuhan
setiap nasabah
serta
berusaha memenuhi harapan nasabah
dengan cara memberikan pelayanan
yang memuaskan
berkaitan dengan
produk-produk
jasanya.
Dalam

persaingan
perbankan,
bank-bank
membutuhkan usaha untuk menarik
minat masyarakat agar bisa tertarik
dalam melakukan transaksi di dunia
perbankan. Kualitas pelayanan terlihat
dari kepuasan nasabah untuk melakukan
pengguna ulang jasa perbankan.
Kepuasan nasabah dalam menggunakan
jasa atau produk yang ditawarkan dapat
dijadikan
masukan
bagi
pihak
manajemen untuk meningkatkan dan
memperbaiki kualitas pelayanan yang
diberikan. Untuk itu, karyawan bagian
pelayanan
sebaiknya
selalu
memperhatikan
kepuasan
yang
dirasakan oleh nasabah perbankan untuk
mencapai loyalitas dari para nasabah.
Bank Sumut memiliki kualitas pelayanan,
baik berupa daya tanggap maupun
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jaminan
jasa
perbankan
dalam
menangani permasalahan yang dihadapi
nasabah pada saat pemakaian jasa serta
memberikan kemudahan pada nasabah
untuk berkomunikasi pada karyawan
melalui komunikasi secara langsung.
Daya tanggap (responsiveness) adalah
sikap
tanggap
pegawai
dalam
memberikan pelayanan yang dibutuhkan
dan dapat menyelesaikan dengan cepat.
Kecepatan pelayanan yang diberikan
merupakan sikap tanggap dari petugas
dalam memberikan pelayanan yang
dibutuhkan.
Sedangkan
Jaminan
(assurance)
adalah
jaminan
dan
kepastian yang diperoleh dari sikap
sopan santun karyawan, komunikasi
yang baik, dan pengetahuan yang
dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan
rasa percaya pelanggan. Daya tanggap
dan jaminan karyawan merupakan salah
satu faktor penting dalam suatu
perusahaan
untuk
mendukung
penerapan pelayanan yang baik dan
berkualitas. Upaya peningkatan daya
tanggap dan jaminan oleh Bank Sumut
selalu berusaha untuk menemukan caracara yang berorientasi kepada nasabah.
Namun, Bank Sumut pernah mengalami
masalah yang cukup rumit karena
mendapat banyak keluhan dari para
nasabah yang tidak mendapatkan
pelayanan yang baik dari pihak
perusahaan perbankan. Keluhan para
nasabah tidak lain dari informasi yang
tidak pasti, masalah tidak terpecahkan,
tidak merasakan kenyamanan dari
pelayananan pegawai atau karyawan.
Sehingga banyak nasabah yang tidak
mengguna ulangkan jasa Bank Sumut.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan
untuk meneliti kepuasan nasabah
terhadap pelayanan jasa perbankan,
dengan obyek penelitian nasabah PT.
Bank Sumut KCP Krakatau. Dengan
demikian, berkembangnya Bank Sumut
mendorong penulis untuk meneliti
apakah sistem pelayanan Bank Sumut
sudah memberikan kepuasan bagi
nasabah,
sehingga
nasabah
menggunakan serta memanfaatkan
kembali.
Jika nasabah puas maka yang diharapkan
oleh
Bank
Sumut
adalah
perekomendasian ke rekannya yang lain
untuk menggunakan jasa Bank Sumut.
Berdasarkan pada uraian latar belakang
diatas
maka
peneliti
tertarik
mengadakan penelitian judul “Pengaruh
Daya Tanggap (Responsiveness) dan
Jaminan (Assurance) Jasa Perbankan
Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT.
Bank Sumut KCP Krakatau”.
KAJIAN PUSTAKA
Daya Tanggap
Daya tanggap adalah respon atau
kesigapan karyawan dalam membantu
pelanggan dan memberikan pelayanan
yang cepat dan tanggap, yang meliputi
kesigapan karyawan dalam melayani
pelanggan, kecepatan karyawan dalam
menangani transaksi, dan penanganan
keluhan pelanggan. Daya tanggap dapat
menumbuhkan persepsi yang positif
terhadap kualitas jasa yang diberikan.
Termasuk di dalamnya jika terjadi
kegagalan atau keterlambatan dalam
penyampaian jasa, pihak penyedia jasa
berusaha
memperbaiki
atau
meminimalkan kerugian konsumen
dengan segera. Dimensi ini menekankan
pada perhatian dan kecepatan karyawan
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yang
terlibat
untuk
menanggapi
permintaan, pertanyaan, dan keluhan
konsumen. Jadi komponen atau unsur
dari dimensi ini terdiri dari kesigapan
karyawan dalam melayani pelanggan,
kecepatan karyawan dalam melayani
pelanggan, dan penanganan keluhan
pelanggan.
Indikator Daya Tanggap
Menurut Tjiptono dan Chandra (dalam
Tandhia 2016:3) menjelaskan bahwa
dimensi-dimensi
kualitas
layanan
memiliki indikator-indikator sebagai
berikut:
1. Daya tanggap (responsiveness),
indikatornya adalah:
2. Menginformasikan
kepada
konsumen tentang kepastian waktu
penyampaian layanan.
3. Memberikan layanan yang cepat
bagi konsumen.
4. Bersedia membantu konsumen.
5. Kesiapan
untuk
merespon
permintaan konsumen.
Jaminan Jasa Perbankan
Jaminan yaitu kemampuan karyawan
atas pengetahuan terhadap produk
secara tepat, kualitas keramah tamahan
perhatian dan kesopanan dalam
memberikan pelayanan, keterampilan
dalam
memberikan
informasi,
kemampuan
dalam
memberikan
keamanan di dalam memanfaatkan jasa
yang ditawarkan, dan kemampuan dalam
menanamkan kepercayaan pelanggan
terhadap perusahaan. Setiap bentuk
pelayanan
memerlukan
adanya
kepastian atas pelayanan yang diberikan.
Bentuk kepastian dari suatu layanan
sangat ditentukan oleh jaminan dari
pegawai yang memberikan pelayanan,
sehingga
orang
yang
menerima

pelayanan semakin puas dan yakin
bahwa segala bentuk urusan pelayanan
yang berikan akan tuntas dan selesai
sesuai dengan kecepatan, kemudahan,
kelancaran dan kualitas layanan yang
diberikan.
Menurut
Undang-Undang
Republik
Indonesia No.10 tahun 1998 tentang
perbankan yaitu “Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk
lainnya
dalam
rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak”.
Dapat
juga
disimpulkan,
bank
merupakan lembaga perantara keuangan
antara masyarakat yang berkelebihan
dana
dengan
masyarakat
yang
kekurangan dana (Kasmir, 2014: 5).
Indikator Jaminan Jasa Perbankan
Menurut Tjiptono dan Chandra (dalam
Tandhia 2016:3) menjelaskan bahwa
dimensi-dimensi
kualitas
layanan
memiliki indikator-indikator sebagai
berikut:
1. Jaminan jasa perbankan, indikatornya
adalah sebagai berikut:
2. Karyawan mampu menumbuhkan
rasa percaya para konsumen.
3. Membuat konsumen merasa aman
sewaktu melakukan transaksi.
4. Karyawan secara konsisten bersikap
sopan.
5. Karyawan
mampu
menjawab
pertanyaan yang diajukan konsumen.
Kepuasan Nasabah
Menurut Sunyoto (2017:115) “kepuasan
didefenisikan
sebagai
evaluasi
pascakonsumsi bahwa suatu alternative
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yang dipilih setidaknya memenuhi atau
melebihi harapan”. Menurut Maulana
(2016:115) teori tentang kepuasan
pelanggan terbagi menjadi dua yaitu:
Kepuasan
fungsional,
merupakan
kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau
pemakaian suatu produk. Misal: karena
makan membuat perut kita menjadi
kenyang.

Hipotesis
Menurut Sugiyono (2011:70) “hipotesis
merupakan
jawaban
sementara
terhadap rumusan masalah penelitian,
diaman rumusan masalah penelitian
telah dinyatakan dalam bentuk kalimat
pertanyaan”. Berdasarkan masalah yang
diteliti hipotesis yang dikembangkan
pada penelitian ini adalah:

Kepuasan
psikologikal,
merupakan
kepuasan yang diperoleh dari atribut
yang bersifat tidak berwujud. Misal:
perasaan bangga karena mendapatkan
pelayanan yang sangat istimewa dari
sebuah rumah makan yang mewah.

H01 :
Tidak ada pengaruh positif
Daya Tanggap terhadap Kepuasan
Nasabah PT. Bank Sumut KCP Krakatau.
Ha1 :
Ada pengaruh positif Daya
Tanggap terhadap Kepuasan Nasabah PT.
Bank Sumut KCP Krakatau.
H02 :
Tidak ada pengaruh positif
Jaminan Jasa Perbankan terhadap
Kepuasan Nasabah PT. Bank Sumut KCP
Krakatau.
Ha2 :
Ada pengaruh positif
Jaminan Jasa Perbankan terhadap
Kepuasan Nasabah PT. Bank Sumut KCP
Krakatau.
H03 :
Tidak ada pengaruh positif
Daya Tanggap dan Jaminan Jasa
perbankan secara simultan terhadap
Kepuasan Nasabah PT. Bank Sumut KCP
Krakatau.
Ha3 :
Ada pengaruh positif Daya
Tanggap dan Jaminan Jasa Perbankan
secara simultan terhadap Kepuasan
Nasabah PT. Bank Sumut KCP Krakatau.

Indikator Kepuasan Nasabah
Indikator kepuasan pengguna yang
digunakan diadaptasi dari pengertian
kepuasan menurut Sitinjak (2018:57)
adalah sebagai berikut:
Perasaan senang atau kecewa yang
dirasakan pelanggan atas kesesuaian
keseluruhan layanan (manfaat) yang
diharapkan berdasarkan janji penyedia
jasa dengan kenyataan yang diterima
atau dialaminya.
Perasaan senang atau kecewa yang
dirasakan pelanggan atas kesesuaian
keseluruhan biaya (pengorbanan) yang
diperkirakan berdasarkan ketetapan
penyedia jasa dengan kenyataan yang
diterima atau dialaminya.
Perasaan senang atau kecewa yang
dirasakan
pelanggan
setelah
membandingkan
pengalamannya
menggunakan jasa perusahaan tersebut
dengan pengalamannya menggunakan
jasa perusahaan lainnya (pesaing).

METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam
skripsi ini adalah kuantitatif. Pendekatan
kuantitatif memandang tingkah laku
manusia dapat diramal dan direalitas
social, objektif dan dapat diukur.
Menurut Winarni (2018:24) “Pengertian
kuantitatif dapat diartikan sebagai
metode penelitian yang berlandaskan
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pada filsafat positivisme yang digunakan
untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu”.. Dalam penelitian ini
sebagai lokasi atau tempat dilakukan di
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Keputusan pemilihan lokasi ini dilakukan
berdasarkan pertimbangan bahwa PT.
Bank Sumut KCP Krakatau memiliki
jumlah nasabah yang cukup banyak di
kota Medan.
Menurut Nalom Siagian (2021:53),
populasi dapat dikatakan “kumpulan”
banyak sampel penelitian, sehingga
didalam penelitian sangat diperlukan
penentuan sampel tersebut sebagai cara
untuk “memudahkan” dalam membaca
fenomena atau realitas yang ada,
Sedangkan sampel adalah refleksi
langsung dari populasi, dimana potret
realitas yang akan di data berada
sepenuhnya dalam sampel tersebut.
Populasi dalam penelitian ini adalah
nasabah PT. Bank Sumut KCP Krakatau
yang berjumlah 9.072. Sampel dalam
penelitian ini adalah nasabah PT. Bank
Sumut
KCP
Krakatau.
Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah menggunakan
kuesioner (angket)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Perusahaan
PT.
Bank
Pembangunan
Daerah
Sumatera Utara (BPD SU) didirikan pada
tanggal 04 Desember 1961 dengan akte
notaries Rusli no. 22 dalam bentuk
perseroan terbatas dan diubah menjadi
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
berdasarkan
Undang-Undang
No.
13/1962 tentang ketentuan pokok Bank
Pembangunan Daerah. Namun tanggal
16 April 199 dengan Perda No. 2/1999
bentuk badan hukum diubah kembali

menjadi Perseroan Terbatas sesuai
dengan pendirian Perseroan Terbatas
No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution,
SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara
yang disingkat menjadi PT. BANK
SUMUT. PT. Bank Sumut yang
merupakan salah satu alat/kelengkapan
otonomi daerah dibidang perbankan, PT
Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai
penggerak
dan
pendorong
laju
pembangunan di daerah, bertindak
sebagai pemegang kas daerah dan atau
melakukan penyimpanan uang daerah
serta sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah serta sebagai Bank
Umum sebagai dengan maksud UU No. 7
Tahun 1992 yang telah diubah menjadi
UU No. 10 Tahun 1998.
Dampak krisis yang melanda Indonesia
disegala bidang pada tahun 1997
termasuk dibidang ekonomi yang
mengakibatkan banyak perusahaan yang
gulung tikar akhirnya berimbas pada
banyaknya bank swasta dan bank
pemerintah yang tutup dan melakukan
marger untuk menyelamatkan asset
karena kerugian akibat kredit macet.
Oleh karena itu pemerintah menganggap
PT Bank Sumut mampu untuk bangkit
kembali dan mengingat pentingnya
peranan PT Bank Sumut dalam
menunjang pembangunan di daerah
Sumatera Utara, maka pemerintah hanya
memasukan PT Bank Sumut ke dalam
bank yang direkapitalisasi.
Gagasan dan wacana untuk mendirikn
Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya
telah
berkembang
cukup
lama
dikalangan stakeholder PT Bank Sumut,
khususnya direksi dan komisaris, yaitu
sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun
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1998. Dampak krisis yang melanda
Indonesia disegala bidang pada tahun
1997 termasuk dibidang ekonomi yang
mengakibatkan banyak perusahaan yang
gulung
tikar
akhirnya
berimbas
banyaknya bank swasta dan bank
pemerintah yang tutup dan melakukan
marger untuk menyelamatkan asset
karena kerugian akibat kredit macet.
Uji Instrumen Penelitian
Uji Validitas
Hasil uji validitas penelitian variabel X1
(Daya Tanggap) yang terdiri dari 10 item
pernyataan.
Variabel-variabel
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
mempunyai koefisien korelasi yang lebih
besar dari r tabel. Untuk sampel
sebanyak 99 orang, yaitu 0,1975. Dan
mempunyai nilai probabilitas kurang dari
0,05.
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa
semua item pernyataan untuk Daya
Tanggap adalah valid untuk pengujian
selanjutnya. Hasil uji validitas penelitian
variabel X2 (Jaminan Jasa Perbankan)
yang terdiri dari 7 item. Variabel-variabel
yang digunakan dalam penelitian ini
mempunyai koefisien korelasi yang lebih
besar dari r tabel. Untuk sampel
sebanyak 99 orang, yaitu 0,1975. Dan
mempunyai nilai probabilitas kurang dari
0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan
bahwa semua item pernyataan untuk
Jaminan adalah valid untuk pengujian
selanjutnya. Hasil uji validitas penelitian
variabel Y (Kepuasan Nasabah) yang
terdiri dari 8 item pernyataan. Variabelvariabel
yang
digunakan
dalam
penelitian ini mempunyai koefisien
korelasi yang lebih besar dari r tabel.
Untuk sampel sebanyak 99 orang, yaitu
0,1975.
Dan
mempunyai
nilai

probabilitas kurang dari 0,05. Dari hasil
tersebut menunjukkan bahwa semua
item pernyataan untuk Kepuasan
Nasabah adalah valid untuk pengujian
selanjutnya.
Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas penelitian variabel X1
(Daya Tanggap) menunjukkan bahwa
semua item pernyataan yang digunakan
untuk mengukur variabel mempunyai
cronbach’s Alpha 0,857 dimana lebih
besar dari 0,6. Dengan demikian item
pernyataan untuk Daya Tanggap
dinyatakan Reliabel. Hasil uji validitas
penelitian variabel X2 (Jaminan Jasa
Perbankan menunjukkan bahwa semua
item pertanyaan yang digunakan untuk
mengukur
variabel
mempunyai
cronbach’s Alpha 0,775 dimana lebih
besar dari 0,6. Dengan demikian item
pernyataan untuk Jaminan dinyatakan
Reliabel. Hasil uji validitas penelitian
variabel
Y
(Kepuasan
Nasabah
menunjukkan bahwa semua item
pertanyaan yang digunakan untuk
mengukur
variabel
mempunyai
cronbach’s Alpha 0,749 dimana lebih
besar dari 0,6. Dengan demikian item
pernyataan untuk Kepuasan Nasabah
dinyatakan Reliabel.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Berdasarkan hasil uji normalitas dapat
disimpulkan bahwa variabel dalam
penelitian ini normal karena data
menyebar disekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal. Maka
model regresi dalam penelitian ini
memenuhi asumsi normalitas.
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Uji Heteroskedastisitas
Pada gambar di atas dapat dilihat hasil
uji heteroskedastisitas menunjukkan
bahwa model regresi tidak mengalami
gangguan heteroskedastisitas. Hal ini
dapat dilihat dimana titik-titik tersebar
acak tanpa membentuk suatu pola
tertentu dan tersebar baik di atas dan di
bawah angka pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas.
Uji Multikolonieritas
Berdasarkan hasil penelitian tolerance
variabel Daya Tanggap dan Jaminan Jasa
Perbankan, yakni 0,452 > 0,1 dan VIF
2,211 < 10 Artinya, variabel bebas tidak
terjadi multikolinieritas da2n dapat
disimpulkan bahwa semua variabel lolos
dari uji multikolonieritas.
Analisi Regresi Linear Berganda
Penelitian ini menggunakan analisi
regresi linear untuk pembuktian
hipotesis penelitian. Anaisis ini akan
menggunakan input berdasarkan data
yang
diperoleh
dari
kuesioner.
Perhitungan statistis dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan program
SPSS versi 22. Hasil pengolahan data
dengan SPSS selengkapannya ada pada
lampiran dan selanjutnya diringkas
sebagai berikut.
Persamaan regresi linear berganda
tersebut memiliki nilai negatif pada
konstanta yaitu -4,843, yang menyatakan
bahwa apabila daya tanggap dan
jaminan jasa perbankan bernilai nol
maka kepuasan nasabah akan bernilai
negatif. Dapat diartikan apabila semua
variabel bebas dianggap konstan atau
tidak mengalami perubahan, maka
kepuasan nasabah sebesar -4,843. Nilai
konstanta -4,843 hasil dari regresi linear

berganda, disini konstanta -4,843 berarti
berpengaruh negatif. Konstanta negatif
terjadi karena penurunan nilai variabel X
(daya tanggap dan jaminan jasa
perbankan) dan variabel Y (kepuasan
nasabah).
Koefisien regresi variabel X1 (Daya
Tanggap) bernilai positif dan memiliki
nilai
koefisien
0,476.
Hal
ini
menunjukkan adanya hubungan yang
searah antara Daya Tanggap terhadap
Kepuasan Nasabah.
Koefisien regresi variabel X2 (Jaminan
Jasa Perbankan) bernilai positif dan
memiliki nilai koefisien 0,493. Hal ini
menunjukkan adanya hubungan yang
searah antara Jaminan Jasa Perbankan
dan Kepuasan Nasabah.
Uji Hipotesis
Uji Parsial (Uji-t)
Berdasarkan hasil hasil olahan data
thitung untuk variabel Daya Tanggap
sebesar 3,115. Untuk mengetahui
pengaruh variabel dengan menggunakan
thitung, maka dilakukan perbandingan
antara thitung dan ttabel. Untuk
mengetahui nilai t tabel, maka dapat
digunakan persamaan sebagai berikut: df
= n – k (99 – 3) = 96. Perbandingan
thitung dan ttabel dapat kita lihat bahwa
thitung>ttabel, yakni 3,115 > 1,984 dan
tingkat signifikan yaitu 0,002 < 0,05%.
Jadi berdasarkan perbandingan nilai t
hitung dan t tabel serta signifikannya,
dapat disimpulkan bahwa thitung>ttabel
maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya
variabel Daya Tanggap secara parsial
berpengaruh
terhadap
variabel
Kepuasan Nasabah. Untuk variabel
Jaminan
sebesar
1,998.
Untuk
mengetahui pengaruh variabel dengan
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menggunakan thitung, maka kita harus
membandingkan antara thitung dan
ttabel. Untuk mengetahui nilai t tabel,
maka dapat digunakan persamaan
sebagai berikut: df = n – k (99 – 3) = 96.
Perbandingan thitung dan ttabel dapat
kita lihat bahwa thitung>ttabel, yakni
1,998 > 1,984 dan tingkat signifikan yaitu
0,045 < 0,05%. Jadi berdasarkan
perbandingan nilai t hitung dan t tabel
serta signifikannya, dapat disimpulkan
bahwa thitung>ttabel maka Ha diterima
dan H0 ditolak, artinya variabel Jaminan
Jasa
Perbankan
secara
parsial
berpengaruh
terhadap
variabel
Kepuasan Nasabah.
Uji F (Simultan)
Berdasarkan hasil olahan data diperoleh
hasil bahwa besarnya Fhitung sebesar
25,015 dengan tingkat signifikan sebesar
0,000. Sementara nilai Ftabel sebesar
3,09 (dari perhitungan df1 = k -1 (3 - 1 =
2) dan df2 = n – k (99 – 3 = 96) diperoleh
Ftabel
=
3,09).
Ini
berarti
(Fhitung≥Ftabel) 25,015 > 3,09 dengan
demikian H0 ditolak dan Ha diterima,
artinya bahwa Daya Tanggap dan
Jaminan Jasa Perbankan secara simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel Kepuasan Nasabah.
Berdasarkan hasil uji F maka hipotesis
dalam penelitian ini yaitu variabel Daya
Tanggap dan variabel Jaminan Jasa
Perbankan secara simultan mempunyai
pengaruh dan signifikan terhadap
variabel Kepuasan Nasabah pada Bank
Sumut KCP Krakatau.
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Dari hasil estimasi diperoleh koefisien
determinasi yang telah disesuaikan R
Square sebesar 0,343. Dengan demikian
variasi perubahan Kepuasan Nasabah

dapat dijelaskan oleh variabel Daya
Tanggap (X1) dan Jaminan Jasa
Perbankan
(X2)
sebesar
34,3%.
Sedangkan sisanya 65,7% diterangkan
oleh variabel bebas lain yang tidak
diajukan dalam penelitian, seperti
kendalan, empati, bukti fisik.
Pembahasan Hasil Penelitian
Secara
umum
penelitian
ini
menunjukkan bahwa kondisi penilaian
responden terhadap variabel-variabel
penelitian sudah baik. Hal ini dapat
ditunjukkan dari banyaknya tanggapan
kesetujuan yang tinggi dari responden
terhadap kondisi dari masing-masing
variabel penelitian. Dari hasil tersebut
selanjutnya diperoleh bahwa dua
variabel independen yaitu variabel Daya
Tanggap (X1) dan variabel Jaminan Jasa
Perbankan (X2) memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap Kepuasan
Nasabah pada Bank Sumut KCP
Krakatau., dan penjelasan sebagai
berikut:
Variabel Daya Tanggap (X1)
Variabel Daya Tanggap (X1) dengan
tingkat signifikan 0,002 lebih kecil dari
0,05 (5%). Hal ini menunjukan bahwa Ha
diterima. Jika dilihat dari t Tabel, maka
dapat diperoleh bahwasanya nilai t tabel
untuk df = n – k (99 – 3) = 96 adalah
sebesar 1,984. Variabel Daya Tanggap
memiliki nilai hitung sebesar 3,115,
dimana nilai tersebut lebih besar dari
nilai t tabel sebesar 1,984 (3,115 >
1,984). Artinya, Daya Tanggap memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepuasan Nasabah dalam menggunakan
layanan jasa perbankan PT Bank Sumut
KCP Krakatau. Hasil ini sesuai dengan
hipotesis yang telah dibuat, dimana
semakin tinggi tingkat Daya Tanggap
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karyawan maka akan meningkatkan
Kepuasan Nasabah.
Dari hasil penelitian ini ditarik
kesimpulan bahwa nasabah Bank Sumut
merupakan masyarakat kota Medan,
pelayanan Daya Tanggap mempengaruhi
nasabah dalam melakukan transaksi
ulang. Nilai hasil dari uji menunjukkan
bahwa
setiap
pernyataan
yang
digunakan untuk menukur pengaruh
antara Daya Tanggap terhadap Kepuasan
Nasaba. Hasil uji dalam penelitian ini
menggambarkan bahwa Daya Tanggap
sebagai salah satu variabel bebas yang
mempunyai sifat dominan dalam
mempengaruhi variabel terikat Kepuasan
Nasabah.
Variabel Jaminan Jasa Perbankan (X2)
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 22
bahwa t hitung untuk variabel Jaminan
Jasa Perbankan sebesar 1,998. Untuk
mengertahui pengaruh variabel dengan
menggunakan t hitung, maka perlu
membandingkan antara t hitung dan t
tabel apabila t hitung > t tabel maka
variabel tersebut punya pengaruh
terhadap variabel dependen. Untuk
mengetahui nila t tabel, maka dapat
digunakan persamaan sebagai berikut :
df = n – k (99 – 3) = 96. Perbandingan t
hitung dan t tabel dapat dilihat bahwa t
hitung > t tabel yakni 1,998 > 1,984. Jadi
berdasarkan perbandingan tersebut
dapat disimpulkan bahwa variabel
Jaminan Jasa Perbankan memiliki
pengaruh terhadap kepuasan nasabah.
Berdasarkan tingkat signifikan, apabila
tingkat signifikan berada dibawah atau
lebih besar dari 0,05, maka variabel
tersebut berpengaruh terhadap variabel
dependen dan begitu pula dengan

sebaliknya.
Dari
hasil
penelitian
diperoleh signifikan sebesar 0,045. Jadi
dikatakan bahwa tingkat signifikan
variabel jaminan jasa perbankan berada
di bawah standar, artinya variabel ini
berpengaruh terhadap dependen.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan pada PT Bank Sumut KCP
Krakatau, penulis mengambil keputusan
dari penelitian mengenai Pengaruh Daya
Tanggap Dan Jaminan Jasa Perbankan
Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT
Bank Sumut KCP Krakatau sebagai
berikut:
1. Variabel
Daya
Tanggap
(X1)
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepuasan Nasabah PT
Bank Sumut KCP Krakatau.
2. Variabel Jaminan Jasa perbankan
(X2) berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
Kepuasan
Nasabah PT Bank Sumut KCP
Krakatau.
3. Variabel Daya Tanggap (X1) dan
Jaminan Jasa perbankan (X2) secara
simultan berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
Kepuasan
Nasabah pada Bank Sumut KCP
Krakatau.
Saran
Saran-saran yang dapat diberikan
berkaitan dengan hasil dan pembahasan
penelitian ini adalah:
1. PT Bank Sumut KCP Krakatau
disarankan untuk terus menjaga dan
mempertahankan
kualitas
pelayanan Daya Tanggap dalam
menginformasikan dan memberikan
layanan jasa yang cepat kepada
nasabah
karena
dapat
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mempengaruhi kepuasan
nasabah yang bertransaksi.
2.

3.

setiap

Sugiyono, (2011). Metode Penelitian
Administrasi, Alfabeta, Bandung.

PT Bank Sumut KCP Krakatau
disarankan
agar
terus
memperhatikan Jaminan dalam
memberikan
pelayanan
demi
meningkatkan rasa kepercayaan
nasabah.
PT Bank Sumut KCP Krakatau
disarankan
agar
terus
memperhatikan kualitas pelayanan
Daya Tanggap dalam memberikan
informasi penyampaian jasa kepada
nasabah
dan
Jaminan
Jasa
Perbankan dalam menumbuhkan
rasa percaya kepada nasabah,
sehingga nasabah merasa aman
sewaktu melakukan transaksi

Sunyoto, Danang, (2014). Dasa-Dasar
Manajemen
Pemasaran:
Konsep,
Strategi, Dan Kasus, Cetakan Pertama,
Caps, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Kasmir, (2017). “Customer Services
Excellent Teori Dan Praktik”, Rajawali
Pers, Jakarta.
,(2014). Dasar-dasar Perbankan,
Edisi Revisi 2014, Cetakan 12, Rajawali
Pers, Jakarta
Noor, Juliansyah, (2012). Metodologi
Penelitian, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.
Siagian, Nalom (2021). Statistika Dasar
(Konseptualisasi dan Aplikasi), CV.
Kultura Digital Media.
Siregar, Syofian, (2013). Metode
Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan
Perbandingan Perhitungan Manual &
SPSS, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.

, (2017). Perilaku Konsumen Dan
Pemasaran, Cetakan Pertama, Caps,
Jakarta.
Supriyono, Maryanto, (2011). Buku
Pintar Perbankan, Edisi 1, ANDI,
Yogyakarta.
Winarni, Endang Widi, (2018). Teori Dan
Praktis Penelitian Kuantitatif Kualitatif,
Bumi Aksara, Jakarta.
Wibowo,
Herianto
Ari,
“Pelayanan
Konsumen”,
Publishing, Yogyakarta.

(2017).
Parama

Yusuf, A. Muri, (2014). Metode
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif &
Penelitian Gabungan, Edisi Pertama,
Prenadamedia Group, Jakarta.
Jurnal
Akbar, Robby Nur, Zainul Arifin, dan
Sunarti, (2016). “Pengaruh Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Kepuasan
Pelanggan (Studi Pada Nasabah Prioritas
PT AIA Financial Cabang Malang, Jawa
Timur)”, Jurnal
Administrasi Bisnis
(JAB), Volume 30 Nomor 1, Hal 1-8,
Universitas Brawijaya, Malang.
Kusumaningtyas,
Dian,
(2016).
“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Pasien Rawat Inap Pada
Rumah Sakit X Di Kota Malang”, Jurnal
Nusamba, Volume 1 Nomor 2, hal 68-77,

306

JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
Universitas
Malang.

Nusantara

PGRI

Kediri,

Maulana, Ade Syarif, (2016). “Pengaruh
Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap
Kepuasan Pelanggan PT. TOI”, Jurnal
Ekonomi, Volume 7 Nomor 2, Hal 113125, Universitas Esa Unggul Jakarta,
Jakarta.
Ratnah dan Muljadi, (2018), “Pengaruh
Tangible Dan Responsiveness Terhadap
Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor Pada Layanan Samsat Keliling
Balaraja Kabupaten Tangerang Banten”,
Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis,
Volume 6 Nomor 1, Hal 37-46,
Universitas Muhammadiyah Tangerang,
Tangerang.
Sitinjak,
Imelda,
(2018).´”Pengaruh
Kewajaran Harga Dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Loyalitas Pelanggan Yang
Dimediasi Oleh Kepuasan Pelanggan Jasa
Ojek Online (Go-Ride) PT. Go-Jek
Indonesia (Studi Empiris Pada Mahasiswa
Universitas HKBP Nommensen Medan)”,
Jurnal Ilmiah Simantek, Volume 2 Nomor
1, Hal 50-63, Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas HKBP Nommensen Medan,
Medan.
Tandhia, Merry, (2016). “Peningkatan
Reliabilitas, Daya Tanggap, Dan Jaminan
Pada Kualitas Layanan Starindo Healthy
Group”, Jurnal Manajamen dan Start-Up
Bisnis, Volume 1, Nomor 1, Hal. 1-7.
Widyarini dan Sita Fitriana, (2014).
“Pengaruh Kualitas Jasa Terhadapa
Kepuasan Nasabah BMT Yaqawiyyu Kec.
Jatinom, Kab. Klaten”, Jurnal Ekonomi da
n Bisnis Islam, Vol. VIII, No. 2, hal. 135153

307

