
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Persaingan yang semakin kompetitif pada era globalisasi ini, memacu setiap 

perusahaan untuk tetap mempertahankan mutu dan kualitas, dengan adanya 

globalisasi yang terjadi, tentunya menuntut adanya perbaikan dan perubahan yang 

signifikan dari setiap perusahaan. Inilah yang menjadi faktor utama dari perusahaan 

untuk meningkatkan pelayanan sehingga mereka tidak kehilangan pangsa pasar, 

untuk meningkatkan pelayanan yang baik maka di butuhkan nya langkah-langkah 

dan cara untuk menarik  konsumen yang baru agar menjadi pelanggan tetap maupun 

mempertahankan  pelanggan. 

Pelaku bisnis memikirkan bagaimana cara berkomunikasi dengan tujuan 

untuk menambah pelanggan yang baru dan mempertahankan pelanggan yang lama 

agar usaha dalam bisnis dapat memperoleh keuntungan yang meningkat, 

perkembangan dunia perbankan saat ini bergerak sangat cepat disertai dengan 

adanya tantangan-tantangan yang semakin luas dan kompleks, membuat perbankan 

harus cepat tanggap dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya melayani 

masyarakat.  

Bank yang awalnya dikenal sebagai tempat bertukar uang ataupun 

menyimpan uang, seiring dengan berjalannya waktu bank yang merupakan bidang 

usaha bertujuan untuk memberikan pelayanan financial kepada masyarakat dan 

mempermudah sisi financial dengan menawarkan produk-produk unggulan agar 



 

 

kualitas hidup tetap terjaga, pada saat ini persaingan di dunia perbankan sangat ketat 

di tandai dengan lahirnya berbagai macam bank, baik itu bank swasta ataupun bank 

milik negara yang mengatasnamakan syariah ataupun konfensional dengan 

berbagai macam produk unggulannya, untuk menghadapi persaingan antara 

lembaga perbankan yang semakin ketat, sekarang ini telah di kembangkan dalam 

berbagai konsep pelayanan nasabah dengan tujuan untuk mempertahankan nasabah 

dan menjangkau nasabah-nasabah potensial. 

Dunia 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, 

selain itu di samping pelayanan perlunya hubungan yang harmonis terjalin dengan 

adanya komunikasi yang efektif,  dengan adanya “Customer Service” yang dapat 

menjadi jembatan mempererat hubungan antara pihak perusahaan dan pihak 

eksternal perusahaan sehingga terjalinnya hubungan yang favorable dan terciptanya 

opini publik yang menguntungkan perusahaan. 

Customer service adalah kualitas perlakuan yang di terima oleh pelanggan 

selama berlangsungnya kontrak bisnis dengan perusahaan, dan pelayanan yang 

mengenai sasaran dalam arti sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan para pelanggan 

dan nasabah tersebut.  

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan adalah PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang ditugasi mengelola usaha di dalam bidang perbankan yang ada di tanah air. 

Bank BRI memiliki divisi khusus pelayanan nasabah yakni “customer service”. 



 

 

Tugas utama customer service adalah memberikan pelayanan dan menjalin 

hubungan dengan masyarakat. Terciptanya hubungan yang harmonis antara 

perusahaan dan nasabah atau calon nasabah akan menarik minat dan perhatian 

masyarakat, akan tetapi minat dan perhatian masyarakat menjadi nasabah Bank BRI 

tidak akan muncul dengan sendirinya jika tidak terdapat “kepuasan” di hati 

masyarakat atau nasabah. Kepuasan dapat diperoleh dari pelayanan yang diberikan 

oleh customer service Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung 

Meningkatkan kepuasan nasabah customer service dalam berhubungan 

dengan nasabhanya di tuntut untuk mengetahui berbagai pengetahuan mengenai 

produk perusahaan begitupun mengetahui bagaimana solusi-solusi keluhan yang di 

rasakan oleh nasabah terhadap perusahaan, dengan itu customer service harus bisa 

berkomunikasi dengan baik, karena berkomunikasi dengan baik dapat menciptakan 

hubungan yang baik pula dengan nasabah, begitupun dengan komunikasi dapat 

mengetahui kekurangan dan kelebihan customer service. 

Kepuasan yang dimaksud disini yaitu antara harapan dan kinerja sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh nasabah, nasabah merasa senang, puas dan 

nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh customer service. Unsur persuasif 

berlangsung ketika terjadinya komunikasi dua arah antara customer service dan 

nasabah yang hendak berinteraksi dalam bentuk percakapan.  

Bank BRI merupakan Bank dengan jaringan terbesar dan tersebar di 

Indonesia. Biro Riset Info Bank melakukan kajian terhadap rating 120 Bank Versi 

Info Bank 2014 berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, kajian ini 

didasarkan pada lima kriteria yaitu : permodalan, aktiva produktif, rentabilitas, 



 

 

likuiditas, efesiensi dan dari ke lima kriteria tersebut Bank BRI mendapatkan 

predikat bank sangat bagus, dengan slogan BRI melayani dengan setulus hati disini 

bank BRI selalu hadir sebagai bank yang meberikan solusi termudah bagi 

masyarakat yang ingin menabung ataupun meminjam uang, saat ini bank BRI 

memiliki beberapa produk unggulan yang dapat bersaing baik dari segi teknologi 

maupun kedekatan kepada masyarakat, adapaun produk tabungan yang paling 

diandalkan yaitu tabungan BritAma. 

BritAma adalah salah satu tabungan BRI yang mampu memberikan 

kemudahan dalam transaksi perbankan nasabah, dimana penyetorannya dapat 

dilakukan setiap saat dan frekuensi pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldo 

mencukupi dan memenuhi syarat-syarat berlaku. Tabungan BritAma ini memiliki 

5 produk tabungan diantaranya BritAma Umum, BritAma Junio, BritAma Rencana, 

BritAma Bisnis dan BritAma Valas. 

Tabel berikut adalah data nasabah pengguna produk Tabungan BritAma 

BRI Kantor Cabang A.H Nasution Bandung : 

Tabel 1.1 Data Nasabah Produk Tabungan BritAma 

 

Jenis Produk Tabungan BritAma Jumlah Nasabah 

BritAma Umum 

BritAma Junio 

BritAma Bisnis 

BritAma  Rencana 

27.540 

8.612 

1.142 

6 



 

 

BritAma Valas - 

 

Berdasarkan tabel diatas BritAma Umum memiliki nasabah paling banyak, 

oleh karena itu penulis pun lebih mengspesifikasikan pada jenis tabungan BritAma 

Umum. Pelayanan baik yang di berikan costumer service terhadap nasabah maka 

dapat memberikan pandangan positif sehingga nasabah pun merasa tertarik untuk 

lebih lanjut mengetahui berbagai macam informasi. Melihat sisi kredibilitas yaitu 

keahlian, keterpercayaan dan daya tarik costumer service merupakan salah satu 

faktor penting yang memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah, sehingga 

penulis pun merasa tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh kredibilitas 

costumer service terhadap kepuasan nasabah. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka di rumuskan penelitian sebagai 

berikut,“ Bagaimana Pengaruh Kredibilitas Customer Service Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada Produk Tabungan BritAma Umum Bank BRI Kanca 

A.H Nasution Bandung ” 

1.3 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas permasalahan yang akan 

diteliti maka penulis mengidentifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh keahlian customer service Bank BRI Kanca A.H 

Nasution Bandung terhadap kepuasan nasabah pada produk tabungan 

Britama Umum? 



 

 

2. Bagaimana pengaruh keterpercayaan customer service Bank BRI Kanca A.H 

Nasution Bandung terhadap kepuasan nasabah pada produk tabungan 

Britama Umum? 

3. Bagaimana pengaruh daya tarik customer service Bank BRI Kanca A.H 

Nasution Bandung terhadap kepuasan nasabah pada produk tabungan 

BritAma Umum? 

1.4 Tujuan penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

kredibilitas customer service terhadap kepuasan nasabah di bank BRI Kanca A.H 

Nasution Bandung. Hasilnya akan di gunakan sebagai bahan laporan skripsi yang 

di ajukan sebagai syarat dalam menempuh ujian sarjana di Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung Konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. Sedangkan tujuan dari penelitian yang berdasarkan 

identifikasi masalah adalah :  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keahlian customer service Bank 

BRI Kanca A.H Nasution Bandung terhadap kepuasan nasabah pada produk 

tabungan Britama Umum? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keterpercayaan customer service 

Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung terhadap kepuasan nasabah pada 

produk tabungan Britama Umum? 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh daya tarik customer service Bank 

BRI Kanca A.H Nasution Bandung terhadap kepuasan nasabah pada produk 

tabungan BritAma Umum? 



 

 

 

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

1.5.1 Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi nyata masukan 

bagi ilmu komunikasi, khususnya ilmu hubungan masyarakat yang berkaitan 

dengan Customer Relations yang berkaitan pada Customer Service dalam rangka 

meningkatan sikap positif publik  dalam ilmu komunikasi terhadap perusahaan. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis ini yaitu diharapan mampu memberi masukan dan 

evaluasi yang bermanfaat pada perusahaan khususnya petugas Customer Service 

PT BRI Kanca A.H Nasution Bandung, penelitian ini pun dijadikan bahan masukan 

bagi peningkatan kualitas pelayanan pada nasabah oleh petugas Customer Service. 

1.6 Kerangka Pemikiran  

1.6.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Tabel 1.2  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Isa (2007) Ni Made Herma 

Kristiana Chandra 

Meisha Rio 

Dhypalonika  

Customer Service dan 

Tingkat Kepuasan 

Nasabah 

Pengaruh Kredibilitas 

Customer Service  

London Beauty Centre 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Studi Pada 

Kualitas Pelayanan 

Customer Service 

Terhadap Pelanggan 

Telkom di Plasa Telkom 

Sidoarjo 



 

 

Kantor London Beauty 

Centre Yogyakarta) 

Metode Korelasional  Metode Survai   Metode Deskriptif  

 

Penelitian Kuantitatif  Penelitian Kuantitatif Penelitian Kualitatif 

 

Dari hasil perhitungan 

diketahui bahwa 

kalkulasi besarnya Rx y 

adalah 0,74, berarti 

terdapat hubungan yang 

tinggi antara kegiatan 

customer service yang 

dilakukan oleh petugas 

customer service BRI 

terhadap tingkat 

kepuasan nasabah di 

BRI Cabang Binjai.  

Dengan ditemukannya 

Zhitung > Ztabel yaitu 

7, 32 > - 1,5 maka 

diperoleh hasil bahwa 

hubungan kedua 

variabel adalah 

signifikan.   

Hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah 

di lakukan, bahwa 

Kredibilitas Customer 

Service  London Beauty 

Centre mempunyai 

pengaruh signifikan 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan, berdasarkan 

hasil analisis dapat di 

ketahui bahwa nilai R 

square sebesar 0,298 

atau 29,8% 

Hasil dari penelitan di 

Plasa Telkom Sidoarjo 

mengenai kualitas 

pelayanan pengaduan 

customer services, 

berdasarkan kualitas 

pelayanan yang berdiri 

dari :  

- Tangible (bukti fisik) 

yang meliputi : fasilitas 

ruang tunggu dan tempat 

duduk, loket pelayanan 

pengaduan pelanggan, dan 

fasilitas penunjang seperti 

TV atau pemutar music, 

toilet, tempat parker, 

internet gratis / WIFI. 

- Responsivness (daya 

tanggap) yang meliputi : 

tindakan yang dilakukan 

kepada pelanggan dalam 



 

 

menanggapi keluhan, 

kecepatan dan kepastian 

dalam menangani keluhan 

pelanggan.  

-  Reliability (kehandalan) 

yang meliputi : respon 

yang ditimbulkan oleh 

pelanggan pada saat 

petugas memberikan 

pelayanannya, kepuasan 

yang didapat pelanggan 

setelah menerima 

pelayanan.kepastian 

waktu penyelesaian dalam 

menangani keluhan 

pelanggan.  

- Assurance (jaminan) 

yang meliputi : keamanan 

di lokasi penelitian, 

kredibilitas yang 

didapatkan pelanggan. 

-  Emphaty (empati) yang 

meliputi : kemudahan 

pelanggan saat menemui 

customer services, 

perhatian yang diberikan 

kepada pelanggan. 

 

1.6.2 Kerangka Teori   



 

 

1.6.2.1 Teori Kredibilitas Sumber (Source Credibility Theory) 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh kredibilitas customer service terhadap 

kepuasan nasabah pada produk tabungan” mengacu pada pendekatan Teori 

Kredibilitas Sumber (Source Credibility Theory) dari Hovland, C. Janis I. Kally. 

(Tan, 1981:95). 

Teori ini menjelaskan bahwa seorang dimungkinkan lebih mudah atau 

dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya (bisa komunikator itu sendiri) memiliki 

kredibilitas yang cukup. Cukup mudah untuk memahami teori ini dalam konteks 

kasus. Kita biasanya akan lebih percaya dan cenderung menerima dengan baik 

pesan-pesan yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas di 

bidangnya.  

Pendekatan teori kredibilitas sumber berasumsi bahwa dasar sumber 

komunikasi yang memiliki kredibilitas tinggi akan lebih efektif dalam mengubah 

opini seseorang dibandingkan dengan sumber komunikasi yang kredibilitasnnya 

rendah, sehingga sumber yamg memiliki kredibilitas tinggi akan lebih banyak 

menghasilkan perubahan sikap dibandingkan dengan sumber komunikasi yang 

kredibilitasnya rendah. 

Penelitian ini memfokuskan pada karakter komunikator yang dinilai 

komunikan, untuk terjadi perubahan opini diperlukan sumber yang mempunyai 

pengaruh kuat kepada komunikannya. Asumsi dasar yang melandasi studi Hovland 

dan para ahli lainnya adalah adanya anggapan bahwa efek suatu komunikasi 

tertentu yang berupa perubahan opini dan sikap akan tergantung pada sejauhmana 

komunikasi itu diperhatikan, dipahami, dan diterima (Azwar, 2002:63).   



 

 

1.6.3  Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, penelitian mengenai “Pengaruh 

Kredibilitas Customer Service terhadap Kepuasan Nasabah pada Produk BritAma 

Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung” terdapat dua buah konsep utama 

penelitian yakni konsep pertama adalah “Kredibilitas Customer Service” dan 

konsep kedua adalah “Kepuasan Nasabah” 

1.6.3.1 Kredibilitas Customer Service 

Kredibilitas memiliki pengertian ”seperangkat persepsi tentang kelebihan-

kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima dan diikuti oleh khalayak 

penerima” (Cangara, 2014:105). Jadi kredibilitas seseorang sebagai komunikator 

merupakan kekuatan yang dapat secara optimal mengubah sikap, perilaku, opini 

dan persepsi seseorang sesuai dengan kemauan komunikator. 

Kredibilitas menurut Aristoteles dalam Cangara (2014:105), bisa diperoleh 

jika seorang komunikator mempunyai ethos, pathos dan logos. Ethos ialah kekuatan 

yang dimiliki pembicara dari karakter pribadinya, sehingga ucapan-ucapannya 

dapat dipercaya, pathos ialah kekuatan yang dimiliki seorang pembicara dalam 

mengendalikan emosi pendengarnya, logos ialah kekuatan yang dimiliki 

komunikator melalui argumentasinya.  

Customer service adalah departemen atau fungsi organisasi untuk merespon 

keinginan atau keluhan pelanggan mengenai pelayanan suatu organisasi, pelanggan 

(customer) mungkin mengkomunikasikan melalui media secara perorangan atau 

melalui korespondensi tertulis, brosur, majalah internal/publikasi, tatap muka dan 

via telepon (Ruslan:2007,282). 



 

 

Kredibilitas pelayanan customer service persepsi khalayak mengenai 

komponen-komponen kredibilitas pelayanan customer service sebagai orang yang 

memberikan pelayanan dan informasi kepada khalayak, adapun komponen dalam 

penelitian ini yang diberikan oleh Hovland dan Kelly, yang mana menurut Hovland 

dan Weiss dalam Rakhmat, (2011,253), komponen kredibbilitas terdiri dari dua 

unsur : Keahlian (Ekpertise) dan keterpercayaan (Trustworthiness), kemudian satu 

komponen lagi ditambahakan yaitu komponen daya tarik (likebility) karena 

bagaimanapun juga seorang komunikator harus mempunyai daya tarik bagi 

komunikannya agar terlihat kredibel (Tan, 1981:104-105). 

1.6.3.2  Kepuasan Pelanggan (Nasabah) 

Kepuasan atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk 

yang rill / aktual dengan kinerja produk yang diharapkan. 

Menurut Kotler (2005) Kepuasan adalah Sejauh mana suatu 

tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan pembeli. Kepuasan 

konsumen diartikan sebagai suatu keadaan dimana harapan konsumen 

terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diperoleh oleh 

konsumen. Jika produk tersebut di bawah harapan, konsumen akan kecewa. 

Sebaliknya, jika produk tersebut memenuhi harapan, konsumen akan 

merasa puas.  

Harapan konsumen dapat diketahui dari pengalaman mereka sendiri saat 

menggunakan produk tersebut, informasi dari orang lain, dan informasi yang 

diperoleh dari iklan atau promosi lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka 

didapat sub variabel pada kepuasan nasabah adalah : 

1. Harapan 

Berisi pernyataan umtuk mengetahui harapan umum dari nasabah berkaitan 

dengan jasa  

2. Penilaian  



 

 

Berisi pernyataan yang sama dengan bagian harapan, untuk mengukur 

penilaian konsumen terhadap badan usaha yang ingin ditelili dalam kategori 

jasa (Philip Kotler 2005:70-72). 

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang dicapai suatu perusahaan dalam 

memberikan pelayanannya terhadap para pelanggan begitupun pengiriman 

informasi yang dilakukan dalam pelayanan tatap muka antara customer service dan 

pelanggan atau calon pelanggan dapat membentuk tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap informasi, apabila proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh 

customer service Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung tidak memenuhi harapan 

dan kebutuhan informasi pelanggan maka pelanggan akan merasa tidak puas, 

sebaliknya apabila penyampaian informasi yang dilakukan oleh customer Bank BRI 

Kanca A.H Nasution Bandung memenuhi harapan dan kebutuhan informasi 

pelanggan, maka pengunjung akan merasa puas bahkan sangat puas.   

Kegiatan komunikasi yang dilakukan customer service haruslah 

menitikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan dari pelanggan sehingga 

perusahaan tersebut dapat berjalan baik dan dapat meningkatkan penjualan dan jasa, 

sebagaimana agama islam melalui Al-Quran surat Ali-Imran ayat 159 memberikan 

pedoman kepada mukmin (pelaku usaha) agar berlemah lembut atau memuaskan 

kepada pelanggan atau nasabah.  

 



 

 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun dari mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah 

kepada allah sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakal 

kepadanya” (Qs, Ali-Imron :159). 

Ayat diatas mengajarkan kita selaku pelaku bisnis untuk berlaku lembut 

terhadap pelanggan yakni dengan melayani dan memuaskan kebutuhan pelanggan, 

maka dekatilah pelanggan dan jalinlah hubungan baik dengan pelanggan karena 

jika kita mengecewakan pelanggan maka mereka pun akan menjauh sehingga target 

tidak akan tercapai. 

1.6.4 Operasional Variabel  

Operasional Variabel berfungsi untuk memudahkan kerangka konsep dalam 

penelitian. Maka berdasarkan gambar teoritis diatas peneliti menjabarkan variabel-

variabel tersebut kedalam operasionalisasi agar jelas penggunaannya. 

Tabel 1.3  Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel  dan 

Sub Variabel 

 

Dimensi Indikator Alat Ukur 

 

 

Variabel X 

Kredibilitas 

Customer Service  

    



 

 

 

 

 

 

X1 Keahlian  

(Ekpertise) 

Kecerdasan   Keaktifan melayani  

Nasabah 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju  

Pengetahuan  Product Knowlage  

(Pengetahuan 

produk perusahaan) 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Kemampuan  Problem Solver Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

Ketulusan  Komitmen dalam 

bekerja, 

Kesungguhan dalam 

bekerja 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Kejujuran Bersikap terbuka, 

Berlaku jujur dalam 

Sangat Setuju 

Setuju 



 

 

 

X2 

Keterpercayaan 

menyampaikan 

informasi 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Keadilan Tidak memihak  Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Kebijaksanaan Bertanggung jawab, 

Penuh percaya diri 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

 

 

X3 Daya Tarik  

Daya Tarik Fisik Keserasian 

berpakaian, 

Berpenampilan 

menarik 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Daya Tarik 

Psikologi  

Berwibawa dan 

bersahabat  

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 



 

 

Sangat Tidak 

Setuju 

Variabel Y 

Kepuasan 

Nasabah 

   

 

 

 

 

 

 

 

Y1 Harapan  

Berempati  Harapan customer 

service dapat 

berempati kepada 

nasabah 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Peduli Harapan customer 

service dapat peduli 

kepada nasabah 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

 

Memprioritaskan 

Nasabah 

Harapan customer 

service dapat 

memprioritaskan  

nasabah 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

 

 

Suka dan tidak 

suka  

Penilain suka atau 

tidak suka nasabah 

terhadap 

kenyamanan pada 

Sangat Setuju 

Setuju 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y2 Penilaian 

palayanan yang 

diberikan customer 

service, 

Penilain suka atau 

tidak suka nasabah 

terhadap sarana pra 

sarana pada 

pelayanan yang 

diberikan  customer 

service 

 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Puas dan Tidak 

Puas 

Penilain puas atau 

tidak puas  nasabah 

terhadap 

kenyamanan pada 

palayanan yang 

diberikan customer 

service, 

Penilain puas atau 

tidak puas nasabah 

terhadap sarana pra 

sarana pada 

pelayanan yang 

diberikan  customer 

service. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

 

1.7 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH KREDIBILITAS CUSTOMER SERVICE 

TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PRODUK 

TABUNGAN  

 

Teori Kredibilitas Sumber 

(Source Credibility Theory) 

 

Sumber Penerima Efek 

Nasabah Kredibilitas 

Costumer service 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hipotesis Penelitian  

 

 

 

 

 

1.8 Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2008:96) yaitu merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

Kepuasan 



 

 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Setelah melihat 

uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut :  

1) H0 = tidak terdapat pengaruh kredibilitas customer service terhadap kepuasan 

nasabah pada produk tabungan  

H1  = terdapat pengaruh kredibilitas customer service terhadap kepuasan nasabah 

pada produk tabungan 

2) H0 = tidak terdapat pengaruh keahlian customer service terhadap kepuasan 

nasabah pada produk tabungan  

H1  = terdapat pengaruh keahlian customer service terhadap kepuasan nasabah 

pada produk tabungan 

3) H0 = tidak terdapat pengaruh keterpercayaan customer service terhadap 

kepuasan nasabah pada produk tabungan  

H1  = terdapat pengaruh keterpercayaan customer service terhadap kepuasan 

nasabah pada produk tabungan 

4) H0 = tidak terdapat pengaruh daya tarik customer service terhadap kepuasan 

nasabah pada produk tabungan  

H1  = terdapat pengaruh daya tarik customer service terhadap kepuasan nasabah 

pada produk tabungan 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis kausalitas atau sebab akibat, 

dimana kredibilitas customer service dapat mempengaruhi kepuasan nasabah, 

begitupun nasabah merasa puas jika customer service mempunyai kredibilitas.  

1.9 Langkah- Langkah Penelitan  

1.9.1 Lokasi Penelitian 



 

 

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung yang 

beralamatkan di Jl. A.H Nasution No 140 Bandung. Fokus penelitian ini adalah 

Customer Service di Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung terhadap Kepuasan 

Nasabah pada produk Tabungan Britama Umum, waktu penelitiannya dimulai pada 

awal bulan April 2015. 

1.9.2 Metode Penelitian  

Penelitian eksplanatori atau eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan 

hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Penelitian eksplanatori terbagi 

kepada dua tipe yaitu penelitian asosiasi dan penelitian kausal, adapun penelitian 

asosiasi yaitu mempelajari apakah perubahan nilai dalam suatu variabel 

hubungannya dengan perubahan nilai dalam variabel lain, sedangkan penelitian 

kausal yaitu meneliti hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih, dalam 

penelitian ini menjelaskan pengaruh perubahan variasi nilai dalam suatu variabel 

terhadap perubahan variasi nilai dalam satu atau lebih variabel lain.  

(Silalahi,2012:30-33). 

 

1.9.3 Jenis dan Sumber Data  

Dalam pengambilan data peneliti akan menggunakan beberapa cara yang di 

kelompokan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan operasionalisasi variabel-

variabel penelitian di dalam kuesioner. Data tersebut terdiri dari : 



 

 

1) Data responden, yaitu data yang berkaitan dengan keadaan responden.  Data 

responden mencakup hal-hal sebagai berikut: jenis kelamin, usia, pendidikan, 

pekerjaan, masa menjadi nasabah dan produk yang digunakan. 

2) Data variabel penelitian, yaitu data yang berkaitan dengan variabel 

kredibilitas customer service (komunikator). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pengunjung atau pendukung data primer. 

Data sekunder diperoleh melelui studi kepustakaan guna mengumpulkan dan 

mempelajari referensi yang mendukung materi penelitian. Referensi ini berupa 

buku, diktat, catatan perkuliahan, artikel, dokumen dan tulisan lainnya. 

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak 

yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang berhubungan 

dengan materi pembahasan. 

 

 

2. Angket/ Kuesioner 

Kuesioner diartikan sebagai kumpulan instrumen pribadi dimana setiap 

responden penelitian mengisinya sebagai bagian dari studi penelitian. Peneliti 

menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data tentang pikiran, perasaan, sikap, 

keyakinan, nilai, persepsi, kepribadian dan sikap  responden penelitian. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan karena dinilai relatif 



 

 

lebih ekonomis, mempunyai item yang sama untuk semua subyek serta menjamin 

kerahasiaan (anonim).  

3. Studi Pustaka  

Studi Pustaka adalah memperoleh data yang masih relevan dengan cara 

membaca dan mempelajari literatur-literatur, baik dari buku-buku acuan mata 

kuliah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

maupun laporan-laporan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

4. Dokumentasi  

Bahan dokumentasi diantaranya beberapa arsip dan data yang dibutuhkan 

untuk menunjang penelitian di Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung. 

1.9.5 Populasi dan Sampel 

1.9.5.1 Populasi  

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Kanca A.H Nasution 

Bandung yang menggunakan produk Tabungan BritAma Umum, adapun 

karakteristik responden diantaranya : 

1. Terdaftar sebagai nasabah bank BRI pengguna BritAma Umum 

2. Minimal sudah menjadi nasabah selama satu tahun 

3. Nasabah yang pernah melakukan transaksi dengan costumer service  

1.9.5.2 Sampel 



 

 

Teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif 

dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel yang  benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan 

keadaan populasi sebenarnya  

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Probability sampling dengan Simple Random Sampling ialah cara pengambilan 

sampel dan anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan 

strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut.  

Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus yang digunakan 

oleh Yamane sebagai berikut : 

n = 
   N

N( 𝑑2) +   1      
 

Keterangan :  

n = Besarnya ukuran Sampel 

N = Besarnya populasi 

d = Nilai presisi kesalahan sampel diambil 10% 

 

n =         27.540 

       27.540 . 0,102 + 1   

n =       27.540 

       27.540 . 0,01 + 1   

n =       27.540 

             276,4  



 

 

n =   99,63 = 100 

Jadi jumlah sampel yang diteliti adalah  100 orang 

1.10 Teknik Analisis Data  

Analisis data dilakukan penulis setelah mengumpulkan seluruh data dan 

informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Analisis data dimaksudkan untuk 

menganalisis data dari hasil catatan lapangan, atau dari sumber informasi yang 

diperoleh.  

Data kuantitatif diolah kedalam skor frekuensi melalui proses sebagai 

berikut : 

1. Membuat kolom-kolom seperti : kolom item, pernyataan responden, serta 

membuat frekuensi jawaban yang sudah diperoleh dari responden. 

2. Mencari nilai f (frekuensi) dengan jalan menjumlahkan secara total dari 

setiap pernyataan responden. 

3. Mencari frekuensi seluruhnya (n) dengan menjumlahkan seluruh responden. 

4. Setiap soal mempunyai 5 (lima) jawaban yang dipilih salah satunya yaitu 

SS, S, N, TS, dan STS yang masing-masing jawaban diberi poin. Poin untuk 

masing-masing jawaban diberi nilai sebagai berikut : 

Tabel 1.4 Nilai Pernyataan 

 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

SS   =   5 

S     =   4 

N     =   3 

TS    =  2 

STS  =  1 

SS     =  1 

S       =  2 

N      =   3 

TS     =  4 



 

 

STS   =  5 

5. Mencari persentase masing-masing jawaban di gunakan rumus :   

P = 
𝑓

𝑛
 𝑥 100 

Keterangan : 

F = frekuensi 

n = jumlah keseluruhan responden. 

6. Melakukan analisis penafsiran berdasarkan data yang ada, dengan 

berpedoman pada standar  

Tabel 1.5  Analisis Penafsiran 

 

Banyak Persentase Penafsiran 

100% Seluruhnya 

90% - 99% Hampir Seluruhnya  

60%-89% Sebagian Besar 

51%-59% Lebih dari Setengahnya 

50% Setengahnya 

40%-49% Hampir Setengahnya 

10%-39% Sebagian Kecil 

0,1% - 9% Sedikit Sekali 

0% Tidak Sama Sekali 

 

1.10.1 Teknik Analisis Korelasi Product Moment  



 

 

Teknik untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi 

product moment digunakan untuk mengetahui sifat hubungan antara variabel 

pengaruh atau independent (X) dalam penelitian ini variabel pengaruhnya adalah 

“Kredibilitas customer service Bank BRI Kanca A.H Nasution Bandung ” dengan 

variabel terpengaruhnya adalah “Kepuasan Nasabah pada produk Tabungan 

BritAma Umum” Analisis korelasi product moment menggunkan rumus  :  

rxy= 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{(𝑛 ∑ 2−(∑ 𝑥)2)−(𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2)𝑥 }
 

(Riduwan, 2013 : 136) 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi product moment antara variabel X dan Y ( antara 

skor item dan skor total). 

∑x    = jumlah skor X (jumlah skor item). 

∑y    = jumlah skor Y (jumlah skor total). 

∑x
2  =  jumlah X kuadrat  (jumlah skor item kuadrat). 

∑y
2 = jumlah Y kuadrat (jumlah skor total kuadrat). 

 n   =  jumlah responden (jumlah sampel). 

Tabel 1.6 Interpretasi Koefisien Korelasi nilai r 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 

0,20-0,399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0,80-1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Cukup 

Kuat 

Sangat kuat 



 

 

 

1.10.2 Analisis Regresi Sederhana 

  Analisis regresi sederhana adalah untuk meramalkan atau memprediksi 

variabel terikat (Y) bila variabel bebas (X) di ketahui. Regresi sederhana dapat 

dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat 

(kausal) variabel bebas (X) terhadap variabe terikat (Y). 

  Penelitian ini terdapat satu variabel dependent, yaitu kepuasan nasabah pada 

produk tabungan dan satu variabel independent yaitu kredibilitas customer service.  

Berdasarkan hal tersebut maka metode analisis yang digunakan adalah simple 

regression atau regresi sederhana dengan persamaan sebagai berikut:   

     Ŷ = a + bX  

Keterangan:  

Ŷ = Variabel dependent  (kepuasan pelanggan)  

X = Variabel independent (kredibilitas customer service)  

a  =  Konstantan regresi  

b  =  Koefisien regresi 

1.10.3 Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi (R square) adalah sebuah kunci penting dalam 

analisis regresi. Nilai koefisien determinasi diinterpretasikan sebagai proporsi dari 

varian variabel independen, bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variabel independen sebesar nilai koefisien determinasi tersebut 

(Sukestiyarno,2014:166). 



 

 

  Presentase peranan semua variabel bebas atas nilai variabel bebas 

ditunjukan oleh besarnya koefisien determinasi (r2). Semakin besar nilainya maka 

menunjukan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi 

variabel terikat. Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan secara 

manual didapat dari r2= SSreg /SStot. 

  Uji determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. Jika r2=100% maka variabel independen berpengaruh 

sempurna terhadap veriabel dependen, demikian juga sebaliknya jika r2= 0 maka 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun rumus 

untuk mencari koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 

  

                                      Sumber : Narimawati, 2008:50 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi 

ryx  = Koefisien Korelasi 

100% = Pengali yang menyatakan dalam persentase 

1.10.4  Uji Signifikansi Individual (Uji-t) 

  Uji signifikansi individual atau yang sering disebut dengan uji-t digunakan 

untuk membuktikan signifikasi pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas, 

bila hanya terdapat satu variabel independent, adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut :   

1.  Merumuskan Hipotesis  

KD = ryx
2  x  100 % 



 

 

Ho : bi = artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap varibel dependen (kredibilitas customer service tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan nasabah pada produk tabungan).  

H1  : bi ≠ artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (kredibilitas customer service berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada produk tabungan).   

2.   Menentukan nilai thitung dengan rumus : 

t – hitung =  
βi 

Se βi 
   

   Dimana βi = 0 dengan rumus thitung  =   
βi 

Sb
  

Keterangan:  

t = Nilai statistik  

βi = Koefisien regresi  

Se βi = Standart error βi 

3.   Dasar Pengambilan Keputusan 

Membandingkan nilai thitung dengan ttabel  

1) Apabila thitung  > ttabel  atau  thitung  <  ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Apabila  thitung  <  ttabel atau thitung  > ttabel  maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

berarti variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

1.11 Validitas dan Reliabilitas 

1.11.1 Validitas  



 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang dikatakan valid mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. 

(Arikunto, 2010 :211). 

Sebuah alat ukur dikatakan valid apabila mengungkap data dari veriabel 

yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud. Validitas menunjukan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa 

yang ditanyakan atau apa yang diukur didalam penelitian, untuk menghitung 

korelasi antara masing-masing pertanyaan berdasarkan skor total, dapat digunakan 

rumus teknik korelasi pearson product momen, yaitu :       (Arikunto, 2010 : 2013) 

r = 
𝑛.(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥).(∑ 𝑦)

√{(𝑛.∑ 2−(∑ 𝑥)2).(𝑛 .∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2)𝑥 }
  

Keterangan: 

r  = Koefisien korelasi 

∑x  = Jumlah skor item 

∑y = Jumlah skor total (seluruh item) 

n = Jumlah responden  

1.11.2  Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu 

reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.  



 

 

Pengujian reliabilitas dengan internal consistency, dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis dengan 

teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

instrumen. untuk mengukur reliabilitas digunakan alat ukur dengan teknik 

Cronbach Alpha dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2010:239) : 

 

Keterangan :  

r  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 = jumlah varians butir  

 = varians  

 


