
 

 

ABSTRAK 

Liana Indriani. 2015. Pengaruh Kredibilitas Customer Service Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada Produk Tabungan (Studi Eksplanatori Terhadap Nasabah 

Pada Produk Tabungan Britama Umum Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung) 

 

Dunia perbankan memiliki hubungan yang erat dengan nasabahnya, 

karena hubungan keduanya merupakan satu kesatuan dan saling membutuhkan 

diantara keduanya, oleh sebab itu bank yang merupakan bidang usaha bertujuan 

untuk memberikan pelayanan financial kepada masyarakat dan mempermudah sisi 

financial masyarakat. Perbankan yang bergerak di bidang jasa dan inovasi untuk 

menghasilkan berbagai layanan, disini bank harus menyadari tugas utama bank 

yaitu memenuhi kebutuhan nasabah-nasabahnya dan berusaha memuaskannya 

sehingga terjalinnya hubungan yang baik diantara kedua belah pihak.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana 

pengaruh kredibilitas customer service dilihat dari tiga dimensi yaitu keahlian, 

keterpercayaan dan daya tarik terhadap kepuasan nasabah pada produk tabungan 

BritAma Umum Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksplanatori 

atau eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih 

gejala atau variabel, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi 

penelitian ini adalah nasabah produk tabungan BritAma Umum Bank BRI Kanca 

A.H Nasution Bandung. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 

kuesioner, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis korelasi product moment dan analisis regresi sederhana. 

Pengujian hipotesisnya menggunakan uji t dan koefisien determinan. Hasil 

penelitian menyatakan, hipotesis diterima karena nilai thitung lebih besar dari ttabel 

Artinya ada pengaruh signifikan antara kredibilitas customer service dengan 

kepuasan nasabah dengan dilihat dari ketiga dimensi keahlian, keterpercayaan dan 

daya tarik. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 

sebesar 0,529 atau 52,9%. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel kredibilitas 

customer service Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung terhadap kepuasan 

nasabah produk tabungan BritAma Umum sebesar 52,9% sedangkan sisanya 

47,1% dipengaruhi variabel diluar penelitian 

Kesimpulannya teori yang diterapkan dalam penelitian ini terbukti yaitu 

seorang di mungkinkan lebih mudah di bujuk (di persuasi) jika sumber-sumber 

persuasinya (bisa komunikator itu sendiri) memiliki kredibilitas yang cukup, 

selain itu dengan mendapatkan informasi dari customer service yang kredibel 

maka akan menghasilkan efek kepuasan nasabah.  
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MOTTO 

 

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama 

manusia (HR. Thabrani dalam Al-Ausath) 

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi 

berusahalah menjadi manusia yang berguna (Einstein) 

 

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang penulis 

persembahkan skripsi ini 

Kepada kedua pahlawan terbesarku yang mendidik, membimbing dan 

menyemangati ku, Mereka tak kenal lelah berjuang, berdoa untuk kesuksesan ku 

di masa depan, mereka adalah orang tuaku bapak dan mamah. 

Untuk adik kecil ku, keluarga ku dan untuk semua sahabat, teman serta 

seseorang yang mewarnai hari hari ku. Terimakasih atas semua doa dan 

motivasinya  

Syukur wa alhmadulillah ya rabb Kau telah mempermudah segalanya  
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