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ABSTRAK 

 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI TINGKAT 

SUKU BUNGA TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH 

PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK 

CABANG SURAKARTA TAHUN 2014 

 

Desi Wulandari Kusumaningrum, A210110182. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Maret 2015. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap minat menabung nasabah pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Cabang Surakarta tahun 2014, 2) pengaruh persepsi tingkat suku 

bunga terhadap minat menabung nasabah pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Cabang Surakarta tahun 2014, 3) pengaruh kualitas pelayanan dan 

persepsi tingkat suku bunga terhadap minat menabung nasabah pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta tahun 2014. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian assosiatif kuantitatif. Lokasi 

penelitian di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta. Populasi dalam 

penelitian ini adalah nasabah BTN Cabang Surakarta yang membuka rekening 

tabungan baru pada bulan Desember tahun 2014 yang berjumlah 163 nasabah. 

Sampel diperoleh dengan menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan taraf 

kesalahan 5% maka diperoleh 110 nasabah dengan teknik incidental sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji t, 

uji F, R
2
, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap minat menabung nasabah PT. BTN Cabang Surakarta. Hasil 

analisis regresi memperoleh nilai thitung > ttabel, yaitu 2,434 > 1,984 diterima pada 

taraf signifikansi < 0,05 yaitu 0,017. Kualitas pelayanan memberi kontribusi 

sebesar 13,9% terhadap minat menabung nasabah. 2) Persepsi tingkat suku 

bunga berpengaruh positif terhadap minat menabung nasabah PT. BTN Cabang 

Surakarta. Hasil analisis regresi memperoleh nilai thitung > ttabel, yaitu 2,281 > 

1,984 diterima pada taraf signifikansi < 0,05 yaitu 0,025. Persepsi tingkat suku 

bunga memberi kontribusi sebesar 12,9% terhadap minat menabung nasabah. 3) 

Kualitas pelayanan dan persepsi tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap 

minat menabung nasabah PT. BTN Cabang Surakarta. Hasil analisis regresi 

memperoleh nilai bahwa H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 19,635 > 3,081 

dan diterima pada taraf signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 4) Hasil uji R
2
 sebesar 

0,268, artinya kualitas pelayanan dan persepsi tingkat suku bunga secara 

bersama-sama terhadap minat menabung nasabah adalah sebesar 26,8%, 

sedangkan  73,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata kunci: kualitas pelayanan, persepsi tingkat suku bunga dan minat menabung 

nasabah. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Sektor perbankan masih berperan sebagai penggerak utama 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, artinya perbankan tetap menjadi 

pemain utama di sistem keuangan nasional. Bank sebagai agen 

pembangunan (agent of depelovement) terutama bagi bank-bank milik 

pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. 

Menurut Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Akan tetapi tahun 1998 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang 

membawa dampak sangat besar bagi dunia perbankan di Indonesia. 

Dampak-dampak tersebut menyebabkan perubahan yang mempunyai 

pengaruh terhadap kondisi perbankan. Sehubungan dengan terjadinya 

krisis ekonomi dan perubahan-perubahan yang ditimbulkan menyebabkan 

banyak bank yang dilikuidasi dan juga banyak yang terpuruk, sehingga 

kegiatan operasionalnya harus didampingi oleh bank lain.  

Saat ini perbankan di Indonesia mulai berkembang dengan pesat 

lagi semenjak adanya campur tangan dari pemerintah. Untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat dan merangsang minat 

masyartakat untuk menabung, pihak bank melakukan berbagai strategi 

marketing mix untuk menghimpun dana dari masyarakat. Adapun strategi 

marketing mix menurut Swastha dan Irawan (2001:78) yaitu: a) produk, 

bank mengeluarkan mengeluarkan berbagai macam tabungan yang 

berbeda; b) harga, bank menawarkan tingkat bunga yang beraneka ragam; 

c) tempat, bank berusaha membuka cabang di berbagai kota untuk 

memperluas jaringannya; d) promosi, bank menawarkan tabungan disertai 

undian berhadiah dan melakukan iklan di media massa. 

Minat menabung nasabah pada bank umumnya dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Menurut Syah (2004:151), “Minat adalah kecenderugan 
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dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu”. 

Minat menabung nasabah ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup pada dunia perbankan. Tanpa adanya minat menabung nasabah, 

maka perekonomian di Indonesia akan terpuruk karena tidak terjadi 

perputaran uang yang menjalankan roda perekonomian bangsa. 

Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang berdasar pada azas 

kepercayaan sehingga masalah kualitas layanan menjadi faktor yang 

sangat menentukan keberhasilan  bisnis  ini.  Menurut Ibrahim (2008:22), 

“Kualitas  pelayanan  merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian 

kualitas ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik 

tersebut”.  

Selain kualitas pelayanan, minat menabung nasabah juga 

dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank, baik suku 

bunga kredit maupun suku bunga tabungan. Menurut Kasmir (2004:121), 

“Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan 

prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual 

produknya”. Tingkat suku bunga merupakan opportunity cost of holding 

money sehingga tingkat suku bunga yang semakin tinggi cenderung 

meningkatkan tabungan.  

Bank selalu mempunyai semboyan kepuasan nasabah menjadi 

prioritasnya, namun pada kenyataannya masih ada nasabah yang kecewa 

dengan pelayanan pegawai PT. BTN (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. 

Nasabah kecewa karena pelayanannya yang terlalu lama sehingga nasabah 

merasa jenuh untuk menunggu hanya demi menabung di bank. Hal 

tersebut dikarenakan bank hanya membuka counter teller sedikit tidak 

sebanding dengan banyaknya jumlah nasabah yang datang ke BTN, 

sehingga para nasabah merasa jenuh karena antrian yang lama. Banyak 

masyarakat beranggapan bahwa menabung di bank suku bunga yang 

diberikan tidak sesuai dengan jumlah saldo tabungan yang mereka simpan 

di bank. Bunga bank yang di berikan justru lebih rendah dari pada pajak 
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yang di bebankan kepada nasabah. Jadi, muncul anggapan masyarakat 

bahwa kualitas pelayanan dan tingkat suku bunga saling berkaitan 

terhadap minat menabung nasabah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Persepsi Tingkat Suku Bunga Terhadap 

Minat Menabung Nasabah Pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Cabang Surakarta Tahun 2014”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap minat menabung nasabah Pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta tahun 2014, untuk mengetahui 

pengaruh persepsi tingkat suku bunga terhadap minat menabung nasabah 

Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta tahun 

2014, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi tingkat 

suku bunga terhadap minat menabung nasabah pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta tahun 2014. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk. Cabang Surakarta. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 

sampai selesai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian assosiatif 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah BTN Cabang 

Surakarta yang membuka rekening tabungan baru pada bulan Desember 

tahun 2014 yang berjumlah  163 nasabah. Sampel diperoleh dengan 

menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5% dari 

jumlah populasi sebanyak 163 maka diperoleh sampel sebanyak 110 

nasabah BTN.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah incidental 

sampling. Menurut Sugiyono (2010:122), “Incidental sampling adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 
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secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan itu cocok sebagai sumber data”. 

Variabel penelitian ini yaitu variabel independen (bebas) dan 

variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) yaitu kualitas 

pelayanan dan persepsi tingkat suku bunga, sedangkan variabel dependen 

(terikat) yaitu minat menabung nasabah. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data yaitu angket. 

Penelitian ini menggunakan uji instrumen yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas. Dimana diperoleh hasil try out angket yang disebar ke 20 

nasabah BTN, dengan hasil semua butir pernyataan valid dan reliabel, 

sehingga semua pernyataan dalam angket dapat digunakan. 

Uji prasayarat analisis yang digunakan yaitu normalitas dan 

linearitas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear 

berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis dan perhitungan deskripsi variabel kualitas 

pelayanan diperoleh nilai tertinggi sebesar 48, nilai terendah sebesar 30, 

rata-rata (mean) sebesar 39,25, modus (nilai yang sering muncul) sebesar 

40. Terlihat bahwa nilai mean, median dan modus memiliki angka yang 

tidak berbeda jauh, artinya kemungkinan data yang diperoleh memiliki 

distribusi normal. Kemudian diperoleh nilai standar deviasi sebesar 3,346 

serta varian sebesar 11,196. 

Analisis dan perhitungan deskripsi variabel persepsi tingkat suku 

bunga diperoleh nilai tertinggi sebesar 48, nilai terendah sebesar 29, rata-

rata sebesar 39,53, median sebesar 40, modus sebesar 39, dan standar 

deviasi sebesar 3,709 serta varian sebesar 13,756. Terlihat bahwa nilai 

mean, median dan modus memiliki angka yang tidak berbeda jauh, artinya 

kemungkinan data yang diperoleh memiliki distribusi normal. Sedangkan 

hasil deskripsi minat menabung nasabah diperoleh nilai tertinggi sebesar 
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55, nilai terendah sebesar37, rata-rata sebesar 46,69, median sebesar 47, 

modus sebesar 46, dan standar deviasi sebesar 3,326 serta varian sebesar 

11,060. Terlihat bahwa nilai mean, median dan modus memiliki angka 

yang tidak berbeda jauh, artinya kemungkinan data yang diperoleh 

memiliki distribusi normal. 

Pengujian prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

Uji normalitas dilakukan menggunakan teknik uji Lilliefors atau dalam 

program SPSS lebih dikenal dengan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria uji 

dari normalitas adalah, bahwa data berdistribusi normal jika nilai Lhitung < 

Ltabel atau nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui harga Lhitung masing-masing 

variabel lebih kecil dari Ltabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi 

normal. 

Sedangkan uji linearitas dilakukan guna mengetahui apakah bentuk 

hubungan antara satu variabel bebas denagn satu variabel terikat berbentuk 

linear atau non linear. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 2. Ringkasan Uji Linearitas 

Variabel 

yang diukur 

Harga F  

Sig. 

 

Kesimpulan Fhitung Ftabel 

X1Y 1,342 F(0,05;15,93) = 1,775 0,190 Linear 

X2Y 1,131 F(0,05;20,88) = 1,691 0,334 Linear 

 

Variabel 

 

n 

Harga L0  

Sig. 

 

 Kesimpulan L0 L(0,05:110) 

Kualitas 

Pelayanan (X1) 

110 0,074 0,084 0,200 Normal 

Persepsi Tingkat 

Suku Bunga (X2) 

110 0,071 0,084 0,200 Normal 

Minat Menabung 

Nasabah (Y) 

110 0,072 0,084 0,200 Normal 
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Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui harga Fhitung masing-masing 

variabel yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing 

variabel bebas dengan varibel terikat berbentuk linear. 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan dan persepsi tingkat suku bunga berpengaruh terhadap minat 

menabung nasabah bank secara bersama-sama maupun secara parsial. 

Hasil uji analisis data menggunakan regresi linear ganda dapat diketahui 

variabel skor kualitas pelayanan  nilai thitung = 2,434 dengan probabilitas = 

0,017 < 0,05, maka H0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh nyata 

(signifikan) variabel kualitas pelayanan. Untuk variabel persepsi tingkat 

suku bunga nilai thitung sebesar = 2,281 dengan probabilitas = 0,025 < 0,05, 

maka H0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh nyata (signifikan) 

variabel persepsi tingkat suku bunga. 

Berdasarkan analisis uji t nilai thitung > ttabel, yaitu 2,434 > 1,984 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,017. H0 ditolak, karena thitung > ttabel yaitu 

sebesar 2,434 > 1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,017. 

Kesimpulannya adalah karena thitung  > ttabel (2,434 > 1,984) maka H0 

ditolak, berarti ada pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap 

minat menabung nasabah tahun 2014, dengan demikian hipotesis yang 

diajukan dapat diterima. 

Sedangkan variabel persepsi tingkat suku bunga diperoleh hasil 

berdasarkan alat bantu program SPSS V 16.0 diperoleh nilai thitung sebesar 

2,281 dengan signifikansi 0,025. H0 ditolak, karena thitung > ttabel, yaitu 

2,281 > 1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,025. Kesimpulannya 

yaitu karena thitung  > ttabel (2,281 > 1,984) maka H0 ditolak, berarti ada 

pengaruh positif antara persepsi tingkat suku bunga terhadap minat 

menabung nasabah tahun 2014, dengan demikian hipotesis yang diajukan 

dapat diterima. 
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Hasil analisis uji F yaitu H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel yaitu 

19,635 > 3,081 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kesimpulannya 

yaitu diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (19,635 > 3,081), maka H0 ditolak 

berarti terdapat pengaruh yang positif dari kualitas pelayanan dan persepsi 

tingkat suku bunga terhadap minat menabung nasabah dan hipotesis yang 

diajukan dapat diterima kebenarannya. Artinya, minat menabung nasabah 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kualitas pelayanan dan tingkat suku 

bunga. 

Hasil analisis data yang telah dilakukan memperoleh garis 

persamaan regresi sebagai berikut Y = 25,844 + 0,287X1 + 0,243X2. Dari 

hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R
2
) 0,268. Arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh 

yang diberikan oleh kombinasi variabel kualitas pelayanan dan tingkat 

suku bunga adalah sebesar 26,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan 

memberikan sumbangan relatif sebesar 51,9% dan sumbangan efektif 

sebesar 13,9%. Variabel persepsi tingkat suku bunga memberikan 

sumbangan relatif sebesar 48,1% dan sumbangan efektif sebesar 12,9%. 

Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa 

variabel kualitas pelayanan memiliki kontribusi yang lebih tinggi terhadap 

minat menabung nasabah dibandingkan variabel persepsi tingkat suku 

bunga. Jadi, total sumbangan efektif sebesar 26,8% sisanya 73,2% 

dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. 

Hal tersebut diatas membuktikan jika suatu bank ingin minat 

nasabah dalam menabung tinggi atau meningkat maka harus meningkatkan 

kualitas pelayanan dan tingkat suku bunga. Karena kualitas pelayanan dan 

tingkat suku bunga berpengaruh terhadap minat menabung nasabah. 
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D. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat menabung 

nasabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 

Surakarta   tahun 2014. Hasil analisis regresi memperoleh nilai thitung > 

ttabel, yaitu 2,434 > 1,984 diterima pada taraf signifikansi < 0,05 yaitu 

0,017. Kualitas pelayanan memberi kontribusi sebesar 13,9% terhadap 

minat menabung nasabah.  

2. Persepsi tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap minat 

menabung nasabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

Cabang Surakarta tahun 2014. Hasil analisis regresi memperoleh nilai 

thitung > ttabel, yaitu 2,281 > 1,984 diterima pada taraf signifikansi < 

0,05 yaitu 0,025. Persepsi tingkat suku bunga memberi kontribusi 

sebesar 12,9% terhadap minat menabung nasabah. 

3.  Kualitas pelayanan dan persepsi tingkat suku bunga berpengaruh 

positif terhadap minat menabung nasabah PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. Cabang Surakarta tahun 2014. Hasil analisis regresi 

memperoleh nilai bahwa H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 19,635 

> 3,090 dan diterima pada taraf signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

4.  Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,268. Artinya bahwa 

pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel kualitas pelayanan 

dan persepsi tingkat suku bunga adalah sebesar 26,8% terhadap minat 

menabung nasabah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang 

Surakarta tahun 2014 dan sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi variabel 

lain diluar penelitian ini. 
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