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ABSTRAK 

 
Anasrina Dwi Yuniastri: Pengaruh Pelayanan, Prosedur Kredit dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Nasabah Mengambil Kredit di PT. Bank Jatim Cabang Kediri. Periode 2016-2017, Skripsi, 

Manajemen. FE UN PGRI Kediri, 2017. 

 

          Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi persaingan ekonomi perbankan dari waktu ke waktu 

yang semakin ketat dan semakin meningkatnya minat masyarakat dalam mengambil kredit usaha 

rakyat (KUR), sehingga perbankan harus membuat strategi pemasaran baru untuk mempertahankan 

dan menarik minat nasabah. 

         Masalah penelitian ini adalah “Apakah faktor pelayanan, prosedur kredit dan lokasi berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah mengambil kredit di PT. Bank Jatim cabang Kediri?”. Penelitian ini 

mencoba mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan pengajuan kredit, 

khususnya pada nasabah Bank Jatim cabang Kediri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 

pengaruh masing – masing variabel, pelayanan, prosedur kredit, dan lokasi terhadap keputusan 

nasabah. 

           Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui metode kuesioner terhadap 60 orang responden 

nasabah yang mengajukan kredit  dengan mengunakan metode purposive sampling untuk mengetahui 

tanggapan responden terhadap masing-masing variabel. Kemudian dilakukan analisis terhadap data-

data yang diperoleh berupa analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif meliputi uji 

validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis lewat uji F dan uji t serta uji analisis koefisien 

determinasi (R2). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regersi linear berganda yang 

berfungsi untuk membuktikan hipotesis penelitian.  

          Hasil analisis mendapatkan bahwa nilai Y positiv sebesar 809 menunjukkan bahwa keputusan 

nasabah memiliki hubungan searah dengan variabel bebasnya. Pengujian hipotesis menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa variabel pelayanan, prosedur kredit dan lokasi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah. Kemudian melalui uji F dapat diketahui bahwa variabel pelayanan, 

prosedur kredit dan lokasi berpengaruh signifikan secara bersama-sama dalam keputusan nasabah 

mengambil kredit. Angka Adjusted R square sebesar 0,466 menunjukkan bahwa 46,6 % variasi 

keputusan nasabah bisa dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang digunakan dalam persamaan 

regresi. Sedangkan sisanya sebesar 53,4 % dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini.  

 

Kata kunci: Pelayanan, prosedur kredit, lokasi, keputusan nasabah 
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I. LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang Masalah 

          Lembaga keuangan 

merupakan sebuah wadah 

dimana terdapat jasa dalam 

proses mengelola keuangan 

untuk tujuan tertentu.. Hal ini 

dikarenakan semakin 

berkembangnya sistem 

perbankan yang mau tidak mau 

melibatkan lembaga keuangan 

atau bank didalamnya, 

perbankan sebagai salah satu 

instrumen penting dalam sistem 

ekonomi modern. Tidak ada 

satupun negara modern yang 

menjalankan kegiatan 

ekonominya tanpa melibatkan 

lembaga perbakan.   

          Menurut Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998, Bank 

adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya 

ke masyarakat dalam bentuk 

pinjaman dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

        Keputusan nasabah 

tergantung dari kebijakan 

masing-masing perbankan yang 

salah satunya dengan 

meningkatan mutu perbankan 

yang dapat dilakukan dengan 

menciptakan pelayanan yang 

berkualitas yaitu melakukan 

interaksi dengan nasabah yang 

disertai umpan balik sebagai 

kontrol dan ukuran keberhasilan, 

peranan pelayanan sendiri sangat 

mempengaruhi nasabah dalam 

mengambil suatu keputusan 

sebagai bahan pertimbangannya. 

          Faktor lokasi juga 

mempengaruhi nasabah dalam 

mengambil keputusan, memilih 

lokasi yang mudah dilalui akses 

jalannya serta dekat dengan 

keramaian atau mudah dijangkau 

oleh nasabah dapat dijadikan 

strategi oleh bank Jatim. 

Komponen yang menyangkut 

lokasi meliputi pemilihan yang 

strategis atau mudah dijangkau 

oleh calon nasabah, aman dan 

nyaman, adanya fasilitas yang 

mendukung, seperti lahan parkir 

yang luas, serta faktor-faktor 

lainnya yang dapat menarik 

minat calon konsumen untuk 

menjadi nasabah. 

          Prosedur kredit 

mempunyai fungsi pemasaran 

yang strategis karena dapat ikut 

menentukan tercapainya tujuan 
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dari suatu perbankan. Pengertian 

prosedur kredit adalah tahapan 

yang dilakukan bank dalam 

rangka melayani permintaan 

nasabah dalam pengambilan 

kredit, prosedur yang mudah, 

kecepatan bank dalam melayani 

pengambilan kredit, dan syarat 

yang mudah, dan cepat 

mengakses pengajuan kredit 

akan manarik minat nasabah 

untuk mengambil kredit di suatu 

lembaga perbankan. 

         Keputusan nasabah sendiri 

dalam mengambil kredit 

dipengaruhi dua faktor yaitu 

faktor internal yang meliputi 

faktor pribadi seperti siklus 

hidup, pekerjaan, gaya hidup, 

pendapatan, sedangkan faktor 

eksternal meliputi sosial atau 

lingkungan nasabah seperti 

keluarga, kelompok, rekan kerja, 

masyarakat dan faktor 

perbankan sebagai penyedia jasa 

kredit seperti peranan pelayanan, 

prosedur kredit dan lokasi yang 

diterapkan. Oleh karena itu 

untuk menarik nasabah perlu 

adanya peningkatan pelayanan 

dan mutu sehingga memberikan 

kenyamanan bagi setiap calon 

nasabah. 

        Dengan semakin 

banyaknya perkembangan 

perbankan dibidang perkreditan 

maupun KUR (Kredit Usaha 

Rakyat) maka Bank Jatim 

cabang Kediri harus siap dalam 

menghadapi persaingan  yang 

lebih baik untuk meningkatkan 

kepercayaan nasabah dalam 

mengambil kredit. Dari uraian 

latar belakang masalah diatas, 

hal inilah yang menjadi alasan 

penulis untuk melakukan 

penelitian pada PT. Bank Jatim 

Cabang Kediri dengan judul 

“Pengaruh Pelayanan, 

Prosedur Kredit dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Nasabah 

Mengambil Kredit Di PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

        PT. Bank Jatim Cabang 

Kediri merupakan salah satu 

perusahaan dibidang perbankan 

yang berkembang pesat dan 

sudah menjadi salah satu tempat 

menabung dan melakukan 

pinjaman (kredit) pilihan 

nasabah.  

Faktor perekonomian perbankan 

yang semakin ketat dan 

kebutuhan masyarakat akan 
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kredit usaha rakyat yang semakin 

menjamur dikalangan masyarakat 

memerlukan  pelayanan yang 

bermutu, prosedur-prosedur 

kredit yang mudah serta lokasi 

perbankan yang strategis, mudah 

dijangkau oleh calon nasabah. 

Sehingga pihak perbankan dapat 

bersaing dengan pesaingnya dan 

dapat terus melayani para 

nasabahnya sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan mereka.  

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh keputusan nasabah 

mengambil kredit di PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri 

berdasarkan faktor pelayanan, 

prosedur kredit dan lokasi. 

2. Penelitian hanya dilakukan 

pada nasabah yang 

mengambil kredit di PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pelayanan 

berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah untuk 

mengambil kredit di PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri? 

2. Apakah prosedur kredit 

berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah untuk 

mengambil kredit PT. Bank 

Jatim Cabang Kediri? 

3. Apakah lokasi berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah 

untuk mengambil kredit PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri? 

4. Apakah pelayanan, prosedur 

kredit dan lokasi secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah 

untuk mengambil kredit PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh 

pelayanan terhadap keputusan 

nasabah yang mengambil 

kredit di PT. Bank Jatim 

Cabang Kediri.  

2. Mengetahui pengaruh 

prosedur kredit terhadap 

keputusan nasabah yang 

mengambil kredit di PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri. 

3. Mengetahui pengaruh lokasi 

terhadap keputusan nasabah 

yang mengambil kredit di PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri. 
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4. Mengetahui pengaruh 

peranan pelayanan, prosedur 

kredit dan lokasi secara 

bersama-sama terhadap 

keputusan nasabah yang 

mengambil kredit di  PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri. 

 

F. Manfaat Penelitian 

         Dapat digunakan sebagai 

sumber informasi atau dapat 

dipakai sebagai data sekunder 

dan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan 

untuk memecahkan masalah di 

perusahaan. 

         Dapat digunakan sebagai 

masukan kepada manajer PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri 

tentang pengaruh peranan 

pelayanan, prosedur kredit dan 

lokasi terhadap keputusan 

nasabah mengambil kredit di PT. 

Bank Jatim Cabang Kediri, 

sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan yang dapat 

diterapkan dalam strategi 

pemasaran yang benar. 

 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (Variabel 

Independen) Dalam 

penelitian ini yang 

berkedudukan sebagai 

variabel bebas (X) adalah 

“Pelayanan, Prosedur 

kredit,  dan Lokasi 

b. Variabel Terikat (Variabel 

Dependen) Dalam 

penelitian ini yang 

berikedudukan sebagai 

variabel terikat (Y) adalah 

“Keputusan Nasabah 

Mengambil Kredit” 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

a. Pelayanan (X1) 

Pelayanan adalah suatu 

usaha yang dilakukan oleh 

suatu organisasi sehingga 

tercipta kepuasan yang 

optimal yang dirasakan oleh 

nasabah. Indikator-indikator 

yang terkait menurut 

Zeithaml (1990:211) 

adalah:  

1) Tangibles: Tampilan 

fasilitas fisik, peralatan, 

karyawan dan bahan 

komunikasi 

2) Competence: 

Kepemilikan 

kemampuan yang 

diperlukan serta 
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pengetahuan untuk 

memperbaiki layanan 

3) Responsiveness: 

Kesediaan untuk 

membantu pelanggan 

dan penyediaan jasa 

secara cepat 

b. Prosedur Kredit (X2) 

Tahapan-tahapan dalam 

pemberian kredit memiliki 

indikator-indikator sebagai 

berikut Mudjarat Kuncor 

(2011:247): 

1) Realisasi kredit 

2) Kemudahan prosedur 

3) Kecepatan pelaksanaan 

4) Persyaratan 

c. Lokasi (X3)  

Lokasi adalah tempat bank 

tersebut melakukan kegiatan 

sehari-hari dan Lokasi yang 

tepat merupakan tuntutan 

yang multak harus di penuhi 

setiap bank. Indikator-

indikator yang terkait 

menurut Tjiptono, (2000 : 

41-42) adalah: 

1) Akses, misalnya Lokasi 

yang mudah dilalui atau 

mudah dijangkau sarana 

transportasi umum. 

2) Visibilitas, misalnya 

Lokasi dapat dilihat 

dengan jelas dari tepi 

jalan. 

3) Tempat parkir yang 

luas dan aman. 

4) Ekspansi, yaitu tersedia 

tempat yang cukup luas 

untuk peluasan usaha di 

kemudian hari. 

5) Lingkungan, yaitu 

daerah sekitar yang 

mendukung jasa yang 

ditawarkan. 

d. Keputusan Mengambil 

kredit (Y) 

Kotler mengungkapkan 

bahwa indikator-indikator 

yang menjadi penilaian 

nasabah untuk memilih 

sebuah Bank sebagai tempat 

mengambil kredit adalah:  

1) Persepsi melihat kinerja 

karyawan 

2) Kepuasan akan kredit 

yang ditawarkan 

3) Penyediaan informasi 

pada saat diminta 

4) Jarak antara rumah ke 

bank 

5) Pertimbangan pelayanan 

(Kotler dan Amstrong, 

2001:222) 
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C. Pendekatan dan Teknik 

Penelitian 

a. Pendekatan dalam 

penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif 

b. Teknik Penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan 

pengambilan sampel secara 

random, pengumpulan data 

menggunakan instrument 

penelitian 

 

D. Tempat dan Waktu 

Penelitian 

a. Tempat penelitian Tempat 

yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah di 

Bank Jatim cabang Kediri 

yang beralamat di JL. 

Kusuma Bangsa No. 122 

Kota Kediri. 

b. Waktu Penelitian yang 

dilakukan selama tiga bulan 

terhitung mulai bulan April 

sampai Juni 2017 

 

E. Popolasi dan Sampel 

a. Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua nasabah 

yang mengambil kredit di 

PT. Bank Jatim Cabang 

Kediri 

b. Sampel dalam penelitian 

berjumlah 60 sesuai teori 

Hair (1998) ukuran sampel 

yang ideal dan 

representative adalah 

tergantung pada jumlah 

variable dikalikan 15 

sampai dengan 20. Dengan 

demikian sampel minimal 

untuk penelitian ini yang 

memiliki variable bebas 

sebanyak 3 adalah 3 x 20 = 

60 orang. 

 

F. Instrumen Penelitian dan Uji 

Instrumen 

a. Untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini 

digunakan instrument 

berupa kuesioner, Skala 

pengukuran yang digunakan 

adalah dengan skala Likert. 

Skala Likert adalah skala 

yang digunakan secara luas 

yang meminta responden 

menandai derajat 

persetujuan atau 

ketidaksetujuan terhadap 

masing-masing dari 

serangkaian pernyataan 

mengenai objek stimulus. 

Umumnya masing-masing 

item scale mempunyai lima 
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kategori, yang berkisar 

antara ”sangat tidak setuju” 

sampai dengan ”sangat 

setuju” Sugiyono,(2010).  

b. Uji Validitas  

Pengujian validitas 

dilakukan dengan 

mengkolerasikan masing-

masing item dengan total 

skor. Terdapat dua cara 

korelasi yang dilakukan 

dalam validitas yaitu 

korelasi bivariate pearson 

dan corrected item total 

correlation. Sedangkan 

pengambilan uji validitas 

sebagai berikut :  

(1) Bila nilai rhitung>  rtabel, 

maka item pertanyaan valid. 

(2) Bila nilai rhitung<  rtabel, 

maka item pertanyaan tidak 

valid. 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat 

untuk mengukur suatu 

kuesioner yang mempunyai 

indikator dari variabel”. 

Suatu kuesioner dinyatakan 

reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke 

waktu. Dalam penelitian ini, 

uji reliabilitas dilakukan 

dengan teknik Alpha 

Cronbach yang 

menggunakan program 

SPSS versi 23,0. Ghozali, 

(2013:48). 

d. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Bertujuan untuk 

menguji apakah dalam 

model regresi variabel 

terikat dan variabel 

bebas keduanya 

mempunyai distribusi 

normal apakah tidak. 

Model regresi yang baik 

adalah memiliki 

distribusi data normal 

atau mendekati normal.  

2) Uji Multikolinearitas 

Metode yang digunakan 

untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas 

dalam penelitian ini 

adalah dengan 

menggunakan 

Tolerance and Variance 

Inflation Factor Santoso 

(2000:112). Pedoman 

suatu model regresi 

yang bebas dari 

multikolinearitas yaitu 

mempunyai nilai VIF < 
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10 dan angka tolerance 

< 1. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas 

dilakukan untuk 

mengetahui apakah 

dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual 

dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain 

4) Uji Autokorelasi 

Istilah Autokorelasi 

dapat didefinisikan 

sebagai terjadinya 

korelasi diantara data 

pengamatan, atau dengan 

kata lain munculnya 

suatu data dipengaruhi 

oleh data sebelumnya 

Gujarati (1995:127). 

Untuk dapat mendeteksi 

adanya autokorelasi 

dalam situasi tertentu, 

ada beberapa pengujian, 

antara lain metode grafik 

dan DurbinWatson, 

Santoso (2000:119). 

e. Langkah Pengumpulan 

Data 

Langkah pengumpulan data 

dalam penelitian ini didapat 

dengan melakukan 

observasi, studi 

dokumentasi, wawancara, 

penyebaran angket 

f. Teknik Analisis Data 

1) Analisis regresi 

berganda merupakan 

teknik analisis yang 

umum digunakan dalam 

menganalisis hubungan 

dan pengaruh satu 

variabel terikat dengan 

dua atau lebih variabel 

bebas. 

2) Analisis regresi parsial 

Analisis ini berguna 

untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel 

bebas secara individu 

terhadap variabel terikat 

tertentu, sementara 

sejumlah variabel bebas 

lainnya yang ada atau 

diduga ada pertautannya 

dengan variabel terikat 

tersebut bersifat tetap 

atau konstan. 

3) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi 

berganda (R2) dapat 

digunakan untuk 

mengetahui besarnya 

sumbangan atau 

konstribusi dari 
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keseluruhan variabel 

bebas (X1, X2, dan X3) 

pengaruhnya terhadap 

variabel terikat (Y), 

sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh 

variabel bebas yang 

tidak dimasukkan ke 

dalam model. 

g. Uji Hipotesis 

1) Uji T 

Untuk mengetahui 

pengaruh variabel-

variabel kinerja 

pelayanan secara parsial 

terhadap keputusan 

nasabah Bank Jatim 

Cabang Kediri, maka 

digunakan uji t. Hasil 

uji t dapat dilihat pada 

Output Coefficients 

2) Uji F 

Dilakukan untuk 

melihat pengaruh 

variabel independen 

secara keseluruhan 

terhadap variabel 

dependen.  

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

Terdapat   butiran-butiran 

yang tersebar disekitar garis 

diagonal yang menjelaskan 

bahwa penelitian pada uji 

normalitas menunjukkan 

pola distribusi normal, 

maka model regresi 

memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas  

Dari tabel uji multikolineritas 

terlihat semua variabel bebas, 

memiliki nilai VIF lebih 

besar dari 0,10 dan lebih 

kecil dari 10. Sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi 

adanya penyimpangan asumsi 

klasik multikolinieritas 

3. Uji Heteroskeadiasitas 

 

titik-titik tidak membentuk 

pola tertentu dan titik-titik 
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menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu 

Y. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam model regresi 

tidak terjadi 

heteroskedastisitas, 

sehingga layak digunakan. 

4. Uji Autokorelasi 

Dikelahui bahwa nilai dw 

sebesar 2.186  dan dapat 

kita cari nilai dl dan du pada 

tabel autokorelasi, 

didapatkan nilai dl sebesar 

14.797 dan nilai du sebesar 

16.889. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan  bahwa 

4 - 1,68 = 2,32 

(16,8<2,18<2,32) dengan 

demikian tidak ada korelasi 

serial diantara disturbance 

terms, sehingga variabel 

tersebut independen (tidak 

ada autokorelasi 

 

B. Analisis Regresi Berganda 

Persamaan regresi linier 

berganda yang diperoleh dari 

hasil analisis adalah sebagai 

berikut: Y= 

809+0,484(X1)+0,147(X2)+0,39

8(X3) 

 

 

C. Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan nilai R square 

variabel pelayanan, prosedur 

kredit dan lokasi berpengaruh 

terhadap keputusan nasabah 

mengambil kredit sebesar 46,6% 

dan sisanya sebesar 54,4% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya 

yang tidak diteliti dalam 

pengujian. 

 

D. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

 

 

 

 

 

a.  Pelayanan memiliki 

nilai t=4.850 dengan 

tingkat sig sebesar 

0,000, (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti 

secara parsial variabel 

pelayanan mempunyai 

pengaruh secara 

signifikan terhadap 

variabel keputusan 

nasabah. 

b. Prosedur kredit 

memiliki nilai t=1.499 

dengan tingkat sig 

sebesar 0,14 maka 
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hipotesis diterima 

(koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti 

secara parsial variabel 

prosedur kredit  

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap variabel 

keputusan nasabah. 

c. Lokasi memiliki nilai 

t=3.873 dengan tingkat 

sig sebesar 0,000, 

(koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti 

secara parsial variabel 

lokasi mempunyai 

pengaruh secara 

signifikan terhadap 

variabel keputusan 

nasabah 

2. Uji f 

Hasil perhitungan statistik 

menunjukkan nilai F hitung =  

18.179 dengan signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini 

berarti bahwa secara 

bersama-sama variabel 

pelayanan prosedur kredit 

dan lokasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan nasabah 

mengambil kredit. 
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