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Abstracts  

BRI Balikpapan Branch until now still committed with regard to the mission and duties always put the satisfaction of 

borrowers and savers, with emphasis on services to micro, small and medium enterprises to support the promotion of 

economic community.. This study was conducted to know the product, price, place, promotion, proactive service, people, and 

physical evidence (7P) have an influence on customer satisfaction KUR at BRI Branch Balikpapan. Methods of obtaining 

data by accidental techniques to meet customers' KUR of qualitative data (questionnaire) and then quantified. This study 

found empirical evidence that all seven independent variables have an influence of 71.40% on customer satisfaction in the 

People's Business Credit Bank Rakyat Indonesia.  
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1. PENDAHULUAN 

Kesejahteraan penduduk Indonesia dapat dikatakan masih tergolong rendah. Keadaan ekonomi 

Indonesia yang masih dalam tahap pertumbuhan menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu 

untuk ditingkatakan. Masyarakat pada umumnya ingin mendapatkan kehidupan yang layak setiap harinya. 

Masyarakat selalu berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memenuhi dan mencukupi kehidupan mereka. 

 Lapangan kerja yang menjadi wadah bagi penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan belum mampu 

untuk menampung seluruh angkatan kerja yang ada. Pendapatan yang layak sangat diharapkan oleh seluruh 

masyarakat, sebab dengan pendapatan yang baik maka setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Banyak usaha 

mikro dan kecil yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan seperti; berdagang, bertani, beternak, dan 

lain-lain. Dalam melakukan usaha-usaha tersebut, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup dalam 

mengerjakannya.  

 Namun masyarakat sangat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakan usaha-usaha atau 

pekerjaan tersebut. Lembaga kredit jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan modal dalam 

melakukan usaha-usaha tersebut. Banyak jenis-jenis kredit yang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat 

mulai dari bank, lembaga non bank maupun dari lembaga-lembaga lainnya. 

 Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat (to Service the Society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-

jasa yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun tidak sedikit pula 

pemberian kredit kepada masyarakat tersebut mengalami kendala dikarenakan bank tidak memberikan pinjaman 

tanpa jaminan serta laporan neraca untung-rugi sementara usaha-usaha kecil maupun koperasi tidak memilki itu 

semua. 

 Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan dalam perkembangan dan dinamika 

perekonomian serta bisnis dari waktu ke waktu sampai sekarang dengan tetap memperhatikan misi dan tugas 

bank yaitu dengan maksud menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah 

pinjaman, serta melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha 

mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat sebagai salah  satu sumber 

pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat dan dalam usahanya sebagai alat 

kelengkapan ekonomi daerah di bidang keuangan atau perbankan selayaknya sebagai bank umum. 
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 Diantara bank-bank yang ada di Kota Balikpapan mempunyai pangsa pasar cukup besar terutama pada 

produk pinjaman di Kota Balikpapan adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan. Hal ini 

disebabkan karena Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan lingkup pemasarannya diseluruh 

wilayah Kota Balikpapan dan pelayanan yang diberikan masih difokuskan pada pelayanan masyarakat kecil. 

 Dengan lokasi bisnis perbankan yang cukup strategis serta didukung 24 BRI Unit yang tersebar di 

seluruh wilayah Balikpapan menjadikan BRI sebagai lembaga keuangan Bank yang selalu siap memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat luas. Selain itu, Bank Rakyat Indonesia juga mempunyai visi 

dan misi yaitu Menjadi bank komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dan melakukan 

kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. 

Untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada nasabah 

melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan 

melaksanakan praktek good corperate governance. 

 Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber 

dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 

70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan untuk 

meningkatkan akses UMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pemerintah 5 November 2007 ini, para pengelola 

Usaha Mikro dan Kecil dapat meminjam modal hanya dengan jaminan kelayakan usaha dan diharapkan kepada 

pengelola Usaha Mikro dan Kecil tersebut dapat mengembangkan usahanya.  

Pihak manajemen Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan berfokus pada pemuasan dan 

pelayanan konsumen, sehingga perlu terus diketahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh nasabah. 

Walaupun Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan mempunyai keunggulan tersendiri dalam arena 

persaingan, namun perlu disadari juga bahwa bank pesaing juga mempunyai keunggulan-keunggulan yang perlu 

diperhitungkan. 

 Dalam kondisi persaingan yang ketat tersebut, hal utama yang harus diprioritaskan oleh BRI adalah 

kepuasan nasabah agar dapat bertahan, bersaing, dan menguasai pangsa pasar. Pimpinan harus tahu hal-hal apa 

saja yang dianggap penting oleh para konsumen dan pimpinan haru menghasilkan kinerja (performance) sebaik 

mungkin sehingga dapat memuaskan konsumen. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen menjadi topik yang 

hangat dibicarakan pada tingkat internasional atau global, nasional, industri dan perusahaan jasa. Kepuasan 

pelanggan ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang dikehendaki konsumen, sehingga jaminan kualitas 

menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan, yang pada saat ini khususnya dijadikan sebagai tolak ukur 

keunggulan daya saing.  

 Selanjutnya untuk menarik para calon konsumen/nasabah dimana letak Bank Rakyat Indonesia yang 

sangat strategis (place) berada dipusat kegiatan kota Balikpapan, memudahkan konsumen dan calon konsumen 

melakukan transaksi karena dapat diakses disegala arah, dan juga memudahkan dilakukannya kegiatan promosi 

(promotion) yang sangat gencar dilakukan, baik melalui media, surat kabar harian, brosur, maupun billboard, 

spanduk, dan media elektronik.  

 Untuk sistem antrian (proactive service) dalam bertransaksi melalui teller memang lumayan ramai 

karena tingkat transaksi saat ini sangat tinggi akan tetapi hal tersebut tertutupi dengan pelayanan dari karyawan 

front office (People) yang handal, cepat, dan ramah dalam memberikan pelayanan. Selain itu fakor yang 

membuat nasabah merasa yakin dan percaya untuk menabung di Bank ini, adalah karena melihat tampilan 

gedung (Physical Evidence) Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan yang menjadi obyek 

penelitian ini, dimana dengan tampilan yang megah, ditunjang fasilitas pendukung yang memadai dapat 

membentuk paradigma berpikir nasabah yang besar dan berkualitas dan akan memberikan keuntungan dan 

kemudahan bagi usaha mikro dan kecil. 

 Untuk itu Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan harus memulai mengambil langkah-

langkah strategis untuk bisa bersaing dalam merekrut nasabah, khususnya nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR), 

dengan cara pengembangan pilihan pinjaman sesuai kebutuhan usaha yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat 

(product), dan pemberian tingkat suku bunga yang kompetitif untuk setiap peminjaman (price) yang dapat 

bersaing dengan bank pesaing, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau (place). 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Variabel product, price, place,  promotion, 

proactive service, people, dan physical evidence secara bersama-sama mempunyai pengaruh tehadap kepuasan 

nasabah Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan. Dan untuk 

mengetahui manakah diantara Variabel product, price, place,  promotion, proactive service, people, dan 

physical evidence yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah Kredit Usaha Rakyat pada 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan.  

 Adapun manfaat (output) dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan 

bagi manajemen BRI Cabang Balikpapan berhubungan dengan pelayanan jasa yang sebelumnya terhadap 

nasabah bank khususnya pelayan Kredit Usaha Rakyat. 
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2. TELAAH LITERATUR 

Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-

program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut serta menentukan harga, 

mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani pasar 

(Swastha and Irawan, 2000). Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasikan, dan mengawasi segala kegiatan (program) guna memperoleh tingkat kegiatan yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Alma, 2004). 

Dengan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan proses 

awal perencanaan sampai dengan evaluasi hasil dari kegiatan impelementasi dari perencanaan, dengan tujuan 

agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai melalui perencanaan yang efektif dan terkendali. Selanjutnya 

untuk proses komunikasi antara produsen dengan konsumen, maka perlu bauran pemasaran merupakan variabel 

strategi yang dipakai perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

sedangkan pengertian dari bauran pemasaran jasa. 

Bauran pemasaran merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau 

konsumen (Assauri, 2007). Bauran pemasaran jasa adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat 

dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan konsumen dan akan dipakai untuk memuaskan 

konsumen (Ratih, 2005). Bauran pemasaran jasa terdiri dari 7 (tujuh ) P yaitu : (Ratih, 2005) 

P1. Produk Jasa (The Service Product). Produk jasa merupakan “Segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan  atau keinginan pasar yang bersangkutan”. Produk yang ditawarkan meliputi barang fisik, jasa, 

orang atau pribadi, tempat, organisasi, dan ide. Jadi produk dapat berupa manfaat tangible, dan intangible 

yang dapat memuaskan pelanggan. 

P2. Tarif Jasa (Price). Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran jasa karena harga 

menentukan pendapatan dari suatu usaha/bisnis. Keputusan penentuan harga juga sangat signifikan di 

dalam penentuan nilai/manfaat yang dapat diberikan kepada pelanggan dan memainkan peranan penting 

dalam gambaran kualitas jasa. Strategi penentuan tariff dalam perusahaan jasa dapat menggunakan 

penentuan ratif premium pada saat permintaan tinggi dan tariff diskon pada saat permintaan menurun. 

P3. Tempat/Lokasi Pelayanan (Place/Service Location). Pelayanan jasa yang digunakan dalam memasok jasa 

kepada pelanggan yang dituju merupakan keputusan kunci. Keputusan mengenai lokasi pelayanan yang 

akan digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana penyerehan jasa kepada pelanggan dan dimana itu 

akan berlangsung. Tempat juga penting sebagai lingkungan dimana dan bagaimana jasa akan diserahkan, 

sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa. 

P4. Promosi (Promotion). Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak 

yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya.  

P5. Orang/Partisipan (People). Orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam 

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli.Elemen-elemen dari ‘people’ adalah 

pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan 

karyawan, bahkan cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap 

persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa (service encounter). 

P6. Sarana Fisik (Physical Evidence). Sarana fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. 

Unsur-unsur yang termasuk di dalam sarana fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, 

peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang 

diberikan seperti: tiket, sampul, label dan lain sebagainya. 

P7. Proses (Process). Proses adalah semua prosedur actual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan 

untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan 

dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya.   

Ukuran kepuasan terhadap suatu produk atau jasa dapat bersifat umum (menyeluruh) atau khusus 

(spesifik). Untuk mengetahui kepuasan umum pelangan terhadap suatu produk atau jasa terlebih dahulu harus 

mengidentifikasi atribut-atribut produk atau jasa yang berkaitan dengan kepuasannya setelah mengkonsumsi dan 

mencoba produk atau jasa yang ditawarkan.  

Kepuasan adalah perasaan senang/kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi/kesannya terhadap kinerja/hasil suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler, 2007). Kepuasan 

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian (Tjiptono, 2005). 

Ada lima faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Pertama, kualitas 

produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka 
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gunakan berkualitas. Kedua, kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila 

mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, faktor emosional. 

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila 

menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

Keempat, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan 

memberikan nilai yang lebih tinggi pada konsumennya. Kelima, biaya. Konsumen yang tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa itu (Irawan, 2003). 

Ada empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Pertama, sistem keluhan dan saran. 

Organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan 

nyaman bagi pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka. Kedua, 

pembelanja siluman (Ghost Shopping). Cara lain untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang Ghost shoppers untuk berperan sebagai pelanggan potensial dan 

mereka diminta berinteraksi dangan staf penyedia jasa. Kemudian setelah itu mereka harus melaporkan temuan-

temuan yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan produk, mengamati dan menilai cara penanganan 

layanan permintaan spesifik pelanggan, menjawab pertanyaan mengenai keluhan. Ketiga, analisis pelanggan 

yang hilang (Lost Customer Analysis). Perusahaan menghubungi pelanggan yang telah berhenti membeli atau 

beralih, hal ini harus dilakukan sebab hal ini bisa dikatakan bahwa perusahaan telah gagal dalam memuaskan 

pelanggannya. Keempat, survey kepuasan Pelanggan. Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan balikan secara langsung dari pelanggan dan juga akan memberikan pesan positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap pelanggan mereka (Tjiptono and Gregorius, 2005). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai 

berikut:  

Hipotesis 1: Secara simultan product, price, place, promotion, proactive service, people, dan physical evidence 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Kredit Usaha 

Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan. 

Hipotesis 2: Bahwa secara parsial variabel price mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah 

Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan. 

 

Adapun bentuk hubungan antara variabel bebas (product, price, place,  promotion, proactive service, 

people, dan physical evidence) dengan kepuasan nasabah BRI khusus pengambil Kredit Usaha Rakyat pada BRI 

Cabang Sudirman Balikpapan, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

 Populasi merupakan jumlah keseluruhan atau himpunan generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian diambil kesimpulannya. Menurut Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 
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yang mempunyai kuantitas dan karakteristik  tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010).  

 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Kredit Usaha Rakyat pada Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan pada bulan Januari - Desember 2014 yang berjumlah sebanyak 

1.887 nasabah KUR khususnya nasabah yang mempunyai pinjaman sebesar 1 sd 50 juta rupiah. Untuk 

menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi tersebut dapat digunakan rumus (Slovin dalam Umar, 2005). 

 

  
 

     
    

 

Dimana :  

n  = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

1 =  Angka Konstan 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  sampel masih dapat ditolerir atau diinginkan (dalam 

penelitian ini digunakan 10% atau 0,1) 

 

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

 

  
    

             
            

                  = 99,9 (dibulatkan jadi 100 resopnden) 

 

 Selanjutnya untuk menghasilkan 100 responden nasabah nasabah Kredit Usaha Rakyat Cabang 

Sudirman Balikpapan dengan teknik accidental (ketemu secara kebetulan). Selanjutnya penulis untuk memenuhi 

jumlah sampel atau responden sebanyak 100 nasabah dengan menggunakan teknik aksidental atau accidental 

sampling. Teknik Aksidental (accidental sampling), adalah teknik penentu sampel berdasarkan kebetulan atau 

siapa saja yang dengan peneliti dapat dijadikan sampel, dan bila orang yang diemui tersebut dipandang cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2010). 

Adapun definisi operasional variabel bebas maupun variabel terikat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Kepuasan Nasabah (Y). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah yaitu 

menggambarkan perasaan senang atau kecewa nasabah setelah menjadi nasabah pinjaman Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan setelah melalui tahapan evaluasi 

dan pengalaman, adapun indikator-indikator dalamVariabel kepuasan nasabah (Y) yaitu kemudahan dalam 

bertransaksi, pengetahuan dan kecakapan karyawan, persepsi nasabah terhadap KUR, proses untuk 

mendapatkan KUR. 

b. Variabel Product (X1) merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan 

diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

masyarakat yang bersangkutan, indikator-indikator Variabel Product (X1) meliputi produk KUR memberi 

manfaat yang baik, limit / plafon kredit (besarnya kredit), jaminan terhadap agunan debitur, kualitas Kredit 

Usaha Rakyat (KUR).  

c. Variabel Price (X2) yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk mempengaruhi nasabah yang berkaitan 

dengan strategi harga atau suku bunga kredit yang ditawarkan. Indikator-indikator Variabel Price (X2) 

meliputi penetapan Suku Bunga Pinjaman, harga/suku bunga pesaing, angsuran pinjaman/kredit, jangka 

waktu pinjaman. 

d. Variabel Place (X3) yaitu kegiatan pemasaran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Sudirman Balikpapan, untuk mempengaruhi nasabah yang berkaitan dengan distribusi produk. Variabel 

place (X3) ini secara operasional diukur dengan menggunakan 4 indikator sebagai berikut lokasi yang dapat 

dilihat dengan jelas dari tepi jalan, mudah dijangkau oleh transportasi sarana umum, kondisi jalan, letak 

kantor BRI. 

e. Variabel Promotion (X4) adalah kegiatan perusahaan yang dilakukan unttuk memperkenalkan dan 

mempengaruhi produknya kepada khalayak umum. Indikator - indikator Variabel Promotion (X4) meliputi 

promosi penjualan, tenaga SPG, media publisitas, media periklanan. 

f. Variabel Proactive Service (X5) merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, 

jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada 

konsumen. Indikator-indikator Variabel Proactive Service (X5) meliputi mekanisme Pengajuan pinjaman, 

prosedur transaksi tidak berbelit-belit, proses administrasi kredit yang sesuai dijadwalkan, petugas teller 

melayani cepat, tepat dan penuh keramahan. 
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g. Variabel People (X6) merupakan semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga 

dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Indikator-indikator Variabel People (X6) meliputi tugas karyawan, 

jadwal karyawan, kesigapan, skill karyawan. 

h. Variabel Physical Evidence (X7) adalah lingkungan di mana jasa dikirimkan dan di mana perusahaan dan 

pelanggan berinteraksi, serta komponen-komponen fisik lainnya yang menambah penampilan fisik dari jasa 

yang diterima pelanggan. Indikator -indikator Variabel Physical Evidence (X7) meliputi tampilan fisik 

gedung, peralatan penunjang, sarana ruang tunggu, sarana parker. 

 Pengujian terhadap hipotesis suatu penelitian tidak akan mengenai sasaran, jika data yang dikumpulkan 

tidak valid atau relible. Mengingat proses pengumpulan data membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak 

sedikit maka suatu instrumen penelitian yang berbentuk kuisioner harus diuji validitas dan reliabilitasnya 

terlebih dahulu supaya data yang diperoleh benar-benar valid dan reliable 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut (Umar, 2005). Penggunaan dilakukan secara manual atau dengan dukungan program komputer, 

misalnya melalui bantuan paket komputer SPSS 21 for Windows. Pengujian validitas data digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Dalam hal ini digunakan item pertanyaan yang diharapkan 

dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur. Pengujian validitas ini diukur dengan cara 

membandingkan antara nilai  rhitung dengan rtabel. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila rhitung lebih besar 

dibandingkan dengan rtabel (rhitung > rtabel) dan korelasi koefisien di atas 0361, sebaliknya apabila rhitung 

lebih kecil daripada rtabel (rhitung < rtabel), dan korelasi koefisien di bawah 0,361 maka dapat dikatakan bahwa 

kuisioner tersebut tidak valid sehingga penelitian tidak dapat dilanjutkan 

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk (Umar, 2005). Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliabilitas suatu variabel penelitian dapat 

dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpha (α). Jika Cronbach Alpha > 0,60 berarti variabel penelitian ini 

reliabel, sebaliknya jika Cronbach Alpha < 0,60 berarti variabel penelitian ini tidak reliabel.   

 Pengujian regresi linier berganda adalah digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau 

kausalitas antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Untuk mengetahui ini digunakan rumus adalah 

sebagai berikut (Sulaiman, 2002) :   

 

Y = b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+ei 

 

Di mana : 

Y   = Kepuasan Nasabah 

X1 = Product 

X2 = Price 

X3 = Place 

X4 = Promotion 

X5 = Proactive service 

X6 = People 

X7 = Physcal Evidence 

b0 = Intercept (Konstanta) 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7  = Koefisien regresi / parameter tetap (fixed) 

ei = Parameter pengganggu  

 

 Untuk membuktikan kebenaran hipotesis pertama digunakan uji F, yang mempunyai tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama mampu menjelaskan 

variasi variabel tidak bebasnya, atau dapat diartikan apakah model regresi linier berganda yang digunakan sesuai 

atau tidak sesuai dengan penelitian.  

 Apabila dari hasil perhitungan ternyata Fhitung < Ftabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, 

maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Dalam uji statistik regresi ini masih 

diperlukan untuk mengetahui bersarnya koefisien determinasi (R
2
) ini untuk mengukur besarnya sumbangan 

atau kontribusi variasi variabel bebas secara bersama-sama terhadap variasi variabel tidak bebasnya. Apabila R
2
 

yang diperoleh dari hasil perhitungan mendekati satu, maka dapat dikatakan sumbangan dari variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebasnya semakin besar, hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan semakin 

kuat untuk menerangkan variasi-variasi tidak bebasnya.Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa nilai koefisien 

determinan (R
2
) berada diantara 0 sampai dengan 1 (0 < R

2
 < 1). 

 Untuk membuktikan kebenaran hipotesis kedua dibuktikan dengan menggunakan uji t, yaitu menguji 

kebenaran koefisien regresi parsial. Uji t ini, bila thitung < ttabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka 

hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Langkah berikutnya yaitu mencari besarnya 
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koefisien determinasi parsial (r
2
) untuk masing-masing variabel bebas. Kegunaan dari r

2
 adalah untuk 

mengetahui sejauh mana besarnya sumbangan masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan 

untuk mengetahui variabel bebas mana yang mempunyai sumbangan terbesar (dominant) terhadap variabel tidak 

bebas. Berarti semakin besar r
2
 untuk masing-masing variabel bebas, menunjukkan semakin besar pula 

sumbangannya terhadap tidak bebas dan jika ada variabel bebas yang angka r
2
 paling besar, maka 

probabilitasnya paling kecil dan thitung nya paling tinggi, maka variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh 

yang dominan terhadap variabel tidak bebasnya. 

 Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien dari suatu persamaan regresi linier 

berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Square), perlu dilakukan pengujian penyimpangan klasik 

dengan jalan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Multikolinieritas merupakan pengujian untuk mengetahui 

apakah variabel independen dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Mendeteksi adanya 

multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). Ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Bila nilai VIF > 5 berarti terjadi 

multikolinieritas, dan sebaliknya bila nilai VIF < 5 berarti tidak terjadi multikolinieritas (Umar, 2005). 

 Gejala heteroskedastisitas terjadi sebagai akibat dari adanya ke tidaksamaan varians residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residualnya berbeda maka terjadi heteroskedastisitas (Umar, 

2005). Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan uji Durbin Watson. dengan ketentuan 

sebagai berikut: jika D – W < 1,10 maka terdapat autokorelasi; 1,10 ≤ D-W ≤ 1,54 maka tanpa kesimpulan; 1,55 

≤ D-W ≤ 2,46 maka tidak terdapat autokorelasi; 2,47 ≤ D-W ≤ 2,90 maka tanpa kesimpulan; dan D – W < 2,91 

maka terdapat autokorelasi (Algifari, 2002). 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Uji validitas dan reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner yang akan dibagikan 

valid atau sah untuk digunakan dalam penelitian ini. Dalam pengujian ini digunakan sampel 30 responden dan 

30 indikator butir pertanyaan dan diperoleh hasil. Uji Validitas menunjukan berdasarkan pengolahan data semua 

nilai item pertanyaan yang diuji menghasilkan nilai yang valid, karena mempunyai validitas yang cukup tinggi 

yaitu nilai koefisien korelasi berdasarkan pearson correlation berada diatas nilai kritisnya yaitu diatas nilai r 

kritis product moment 0,361 sehingga kuesioner layak untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 
Tabel 1.  Hasil Analisin Data Validitas 

No. Indikator (r hasil) (r tabel) Keterangan 

1 X1.1 0,709 0,361 Valid 

2 X1.2 0,379 0,361 Valid 

3 X1.3 0,687 0,361 Valid 

4 X1.4 0,552 0,361 Valid 

5 X2.1 0,537 0,361 Valid 

6 X2.2 0,569 0,361 Valid 

7 X2.3 0,706 0,361 Valid 

8 X2.4 0,658 0,361 Valid 

9 X3.1 0,500 0,361 Valid 

10 X3.2 0,854 0,361 Valid 

11 X3.3 0,505 0,361 Valid 

12 X3.4 0,651 0.361 Valid 

13 X4.1 0,371 0,361 Valid 

14 X4.2 0,532 0,361 Valid 

15 X4.3 0,648 0,361 Valid 

16 X4.4 0,528 0,361 Valid 

17 X5.1 0,362 0,361 Valid 

18 X5.2 0,656 0,361 Valid 

19 X5.3 0,638 0,361 Valid 
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20 X5.4 0,499 0,361 Valid 

21 X6.1 0,630 0,361 Valid 

22 X6.2 0,450 0,361 Valid 

23 X6.3 0,492 0,361 Valid 

24 X6.4 0,489 0,361 Valid 

25 X7.1 0,440 0,361 Valid 

26 X7.2 0,453 0,361 Valid 

27 X7.3 0,566 0,361 Valid 

28 X7.4 0,459 0,361 Valid 

29 Y1.1 0,453 0,361 Valid 

30 Y1.2 0,394 0,361 Valid 

31 Y1.3 0,400 0,361 Valid 

32 Y1.4 0,439 0,361 Valid 

Sumber data : data diolah, SPSS 

 
Tabel  2.  Hasil Uji Realibilitas Instrument 

No Variabel Alpha Cronbach Std. Realibel Keterangan 

1 Product (X1) 0,712 0,6 Reliabel 

2 Price (X2) 0,733 0,6 Reliabel 

3 Place(X 3) 0,749 0,6 Reliabel 

4 Promotion (X4) 0,692 0,6 Reliabel 

5 Proactive Srvice (X5) 0,678 0,6 Reliabel 

6 People (X6) 0,693 0,6 Reliabel 

7 Physical Evidence (X7) 0,688 0,6 Reliabel 

8 Kepuasan Nasabah (Y) 0,699 0,6 Reliabel 

Sumber data: data diolah, SPSS 

 
 Uji Realibilitas (uji kehandalan) yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dugunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil-hasil 

pengukuran yang diperoleh relative konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. SPSS memberikan fasilitas 

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai α> 0,60. Hasil penilaian uji realibilitas dari variabel bebas maupun variabel terikat dalam 

penelitian ini menunjukkan koefisien alpha (α) yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel. 

 
Tabel 3. Pekerjaan Responden 

Jenis Kelamin Pekerjaan Jumlah Presentase 

Laki-laki 
1. Karyawan/PNS 

2. Swasta/Pedagang 

19 

30 

19 % 

30 % 

Perempuan 
1. Karyawati/PNS 

2. Swasta/Pedagang 

16 

35 

16 % 

35 % 

Jumlah 100 100 % 

                            Sumber data: data diolah, SPSS 

 
 Deskripsi variabel berdasarkan hasil kuisioner dari 100 orang responden yang dipilih dari 1.887 jumlah 

Nasabah Kredit Usaha Rakyat pada BRI Cabang Sudirman Balikpapan yang penulis jadikan responden. Pada 

tabel 3, responden laki-laki yang berstatus karyawan/PNS berjumlah 19 orang (19%), responden laki-laki yang 

berstatus swasta/pedagang berjumlah 30 orang (30%), responden perempuan yang berstatus karyawan/PNS 

berjumlah 16 orang (16%), dan responden perempuan yang berstatus swasta/pedagang berjumlah 35 orang 

(35%). 
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Tabel 4. Koefisien Regresi dan Uji Parsial 

Variabel Koef. Regresi Std. Eror t hitung Sig. Partial 
Ket. 

Konstanta 

Product  X1 

Price X2 

Place X3 

Promotion X4 

Proactive Service X5 

People X6 

Physical Evidence X7 

0,979 

0,080 

0,163 

0,137 

0,120 

0,133 

0,146 

0,157 

0,951 

0,027 

0,025 

0,024 

0,028 

0,024 

0,027 

0,027 

1,030 

2,947 

6,331 

5,796 

4,349 

5,465 

5,441 

5,988 

0,009 

0,006 

0,000 

0,004 

0,009 

0,006 

0,008 

0,000 

- 

0,294 

0,551 

0,517 

0,413 

0,495 

0,493 

0,530 

- 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Multiple R            0,845     F – Hitung  32,801    Durbin – Watson 1,726 

R. Square              0,714     F – Tabel    2,11         Ttabel 1,986 

Adjust R Square   0,692     Sig              0,000 

            Sumber Data : Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS  

  
Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 4, maka diperoleh persamaan reresi linier berganda 

sebagai berikut :  

 

Y = 0,979+0,080X1+0,163X2+0,137X3+0,120X4+0,133X5+0,146X6+0,157X7 

 

 Hubungan regresi antar variabel independent (bebas) terhadap variabel dependent (terikat). Koefisien 

konstanta sebesar 0,979 menunjukkan nilai pada saat faktor pendorong bauran pemasaran (product X1, price X2, 

place X3,  promotion X4,  proactive service X5,  people X6, dan physical evidence X7) nilai konstan, maka 

variabel kepuasan nasabah Kredit Usaha Rakyat pada BRI cabang Sudirman Balikpapan adalah sebesar 0,979 

satu satuan. Nilai R-square sebesar 0,714 menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bauran pemasaran 

(product X1, price X2, promotion X4,  promotion X4, proactive service X5, people X6, dan physical evidence 

X7) mempunyai pengaruh terhadap kepuasan nasabah Kredit Usaha Rakyat pada BRI cabang Sudirman 

Balikpapan sebesar 71,4 % dan sisanya 28,6 % merupakan kontribusi variabel atau faktor lain yang tidak diteliti. 

 Nilai pengujian signifikan adalah Fhitung sebesar 32,801 sedangkan nilai Ftabel = 2,11 artinya Fhitung 

32,801 > Ftabel 2,11 berarti menunjukkan terdapat hubungan atau pengaruh yang berarti antara variabel bauran 

pemasaran (Product X1, Price X2, Place X3, Promotion X4, Proactive Service X5, People X6, Physical Evidence 

X7) terhadap kepuasan nasabah Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan 

sehingga hipotesis pertama terbukti.  

 Berdasarkan uji partial dengan Hipotesis kedua yang diajukan adalah terbukti karena variabel Price 

(X2) mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel kepuasan nasabah Kredit Usaha Rakyat pada Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan. Hal ini ditunjukkan bahwa variabel price mempunyai koefisien 

parsial yang paling besar 0,551 atau 55,10% diantara keenam variabel bauran pemasaran lainnya, dan juga 

thitung 6,331 > ttabel 1,986 sehingga price  memberikan kontribusi paling besar dibandikan dengan enam 

variabel bebas lainnya terhadap variabel kepuasan nasabah Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Sudirman Balikpapan. 

 

Tabel 5. Asumsi Klasik 

Variabel Nilai VIF Standar VIF Koefisien Beta Standar beta 
D-W test 

Product X1 

Price X2 

Place X3 

Promotion X4 

Proactive Service X5 

People X6 

Physical Evidence X7 

1,069 

1,124 

1,047 

1,092 

1,113 

1,176 

1,135 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0,170 

0,374 

0,331 

0,253 

0,322 

0,329 

0,356 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

1,726 

    Sumber data : data diolah, SPSS  

 Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (varian inflation factor) 

sebagaimana tercantum pada tabel 5, masing-masing variabel bebas (independent) nilainya lebih kecil dari lima 
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(5) dan jika nilainya lebih besar dari lima (5) dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Adapun hasil VIF pada 

penelitian ini adalah nilainya di bawah lima (5) maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.  

 Pengujian heteroskedastisitas adalah pengujian keragaman varians dan varians residu sehingga dapat 

menunjukkan variasi dari sebaran data. Dalam hal ini heteroskedastisitas dapat dilihat dari pengujian dengan 

metode Park, apabila nilai koefisien (ß) menunjukkan nilai lebih besar dari nilai kritis berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dari hasil analisis sesuai tabel 5, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai estimator untuk analisis 

regresi linear berganda dapat diterima dan tidak terjadi bias karena nilai koefisien Beta semua lebih besar dari 

0,05. 

 Pengujian autokorelasi dinilai untuk mengukur ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat tabel 5, dari 

Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2. Jika nilai Durbin Watson mendekati atau sekitar angka -2 sampai 

+2 maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Dalam penelitian ini hasil perhitungan DW 

hitung adalah sebesar 1,726. Berdasarkan uji tersebut bahwa nilai DW hitung 1,726 terletak di daerah 

autocorelation sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik 

statisik autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. 

 

 

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis statistik regresi linier berganda terdapat hubungan yang kuat antara variabel 

bebas dengan variabel tidak bebas. Hal ini dibuktikan dengan Uji Simultan dimana nilai Fhitung lebih besar dari 

Ftabel, sehingga ke tujuh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan, dan ditunjukkan juga dengan 

nilai R square, sehingga variabel bauran pemasaran product, price, place,  promotion, proactive service, people, 

dan physical evidence mempunyai pengaruh terhadap kepuasan nasabah Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sudirman Balikpapan.  

Berdasarkan uji parsial terbukti bahwa variabel price mempunyai pengaruh yang dominan, karena 

thitung lebih besar dari ttabel, demikian juga r partial variabel price memberikan konstribusi yang paling besar 

daripada keenam variabel bebas bauran pemasaran lainnya terhadap kepuasan nasabah Kredit Usaha Rakyat 

pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman. Dalam uji asumsi klasik multikolinieritas, bahwa model regresi 

tidak terjadi multikolinieritas karena dari ketujuh variabel bebas tersebut memiliki VIF yang lebih kecil dari 

lima. Dalam uji asumsi klasik heteroskedastisitas, bahwa nilai rata-rata (mean) standardized, predicted value dan 

standardized residual adalah sama dengan nol. Hal ini menunjukkan bahwa residual statistik berdistribusi 

normal atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam uji asumsi klasik autokorelasi, bahwa sesuai hasil durbin 

watson maka nilai yang didapat masih memenuhi syarat yang telah ditentukan, hal ini berarti tidak terjadi 

autokorelasi. 

 Dalam analisis pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap kepuasan nasabah KUR di Bank BRI Cabang 

Sudirman Balikpapan, sekitar 71,40% dipengaruh oleh ketujuh variabel tersebut. Tapi masih ada sekitar 28,60% 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi bauran pemasaran jasa di Bank BRI Cabang Sudirman Balikpapan. 

Karena keterbatasan waktu, dan biaya maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap kepuasan nasabah 

KUR Bank BRI Cabang Sudirman Balikpapan. Hendaknya pihak Bank BRI Cabang Sudirman Balikpapan lebih 

meperhatikan ketujuh variabel bebas dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah KUR. Sehingga nasabah 

KUR menjadi bertambah banyak dalam mengajukan KUR di Bank BRI Cabang Sudirman Balikpapan. 
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