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Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan nasabah terhadap 
kualitas pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak. Penelitian ini 
menggunakan sampel sebanyak 100 responden dengan kriteria nasabah produk 
Arrum dan Mulia yang diambil secara proporsional. Untuk mengukur kepuasan 
nasabah digunakan lima dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari keandalan 
(reliability), daya tanggap (responsivenss), jaminan (assurance), empati (empathy) 
dan berwujud (tangible). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data dan dianalisis dengan menggunakan analisis tingkat 
kepentingan dan kinerja (importance performance analysis) dan diagram kartesius. 

Hasil analisis tingkat kepentingan dan kinerja menunjukkan bahwa responden 
tidak puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang 
A. Yani Pontianak karena nilai tingkat kesesuaian masih di bawah 100, yaitu sebesar 
86,82% . Demikian pula dengan hasil analisis diagram kartesius yang menunjukkan 
bahwa responden tidak puas terhadap atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran A, 
seperti karyawan bagian pelayanan melayani dengan baik dan sesuai dengan 
kebutuhan nasabah, kecepatan karyawan dalam melayani nasabah, kesiapan 
karyawan dalam mengatasi dan menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk, 
kesiapan karyawan dalam merespon permintaan-permintaan nasabah, dan perhatian 
karyawan ketika nasabah mengalami pelayanan yang kurang menyenangkan. 

 
Kata Kunci: Kepuasan Nasabah, Kualitas Pelayanan, Pegadaian Syariah. 
 
 
LATAR BELAKANG 

Persaingan bisnis menjadi semakin ketat dalam era globalisasi saat ini. Untuk 
memenangkan persaingan tersebut setiap organisasi atau penyedia jasa harus 
memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen atau para nasabah, serta 
berusaha memenuhi harapan mereka, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada 
para konsumen atau nasabahnya. 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu unsur penting karena dapat 
berpengaruh pada citra perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik akan menghasilkan 
citra yang baik pula bagi perusahaan, sehingga konsumen percaya pada perusahaan 
dan tidak akan ragu-ragu untuk memakai jasa perusahaan tersebut. Sebaliknya,  
apabila kualitas pelayanan buruk, maka citra perusahaan akan jelek dan berakibat 
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fatal karena untuk mengembalikan citra perusahaan tersebut diperlukan biaya yang 
sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama. 

Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan pelanggan menjadi sangat besar. 
Persaingan yang sangat ketat ditandai semakin banyak penyedia jasa terlibat dalam 
upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai tujuan utamanya. 
Dengan demikian, kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan 
nilai dan kepuasan kepada para pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa 
yang berkualitas dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat menjadikan hubungan antara penyedia 
jasa dengan pelanggannya menjadi harmonis yang pada akhirnya akan 
menguntungkan perusahaan. Kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan jasa 
banyak tergantung pada kualitas pelayanan yang sesuai dengan lingkungan 
perusahaan, dan kemampuan yang dimiliki para petugas dalam memberikan 
pelayanan kepada para pelanggan. Dengan pelayanan yang berkualitas, maka 
pelanggan akan merasa puas dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 
harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan dan bagaimana 
memberikan layanan terbaiknya kepada pelanggan. 

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank 
yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Oleh karena 
itu, PT. Pegadaian (Persero) menjalankan salah satu fungsi bank, yaitu penyalur 
pinjaman dana ke masyarakat dan salah satu sumber dana pembangunan.  

Lembaga keuangan dengan sistem bunga (konvensional) saat ini sangat 
dominan perkembangannya. Sementara bunga dalam lembaga keuangan menurut 
pandangan sebagian besar ulama Islam adalah identik dengan riba. Oleh karena itu, 
PT. Pegadaian (Persero) memperluas usahanya dengan mendirikan lembaga 
keuangan berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah.Produk-produk 
berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam 
berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai 
komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan 
atas jasa dan atau bagi hasil. 

Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak adalah salah satu unit usaha 
syariah dari PT. Pegadaian (Persero) yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan 
prinsip syariah. Produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah terdiri dari: 
1. Gadai Syariah (Ar - Rahn) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk 

memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang 
jaminan berupa emas, berlian, alat elektronik dan kendaraan bermotor. 

2. Ar-Rum (Ar-Rahn untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem 
syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan 
usaha dengan sistem pengembalian angsuran, menggunakan jaminan BPKB motor 
atau mobil. 

3. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah fasilitas 
kepemilikan logam mulia emas batangan dari pegadaian kepada masyarakat 
secara tunai atau angsuran dengan proses cepat serta jangka waktu yang fleksibel. 

Kualitas pelayanan sangat penting kaitannya dengan eksistensi dan 
perkembangan keberhasilan perusahaan jasa. Kualitas pelayanan akan berpengaruh 
pada kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan berdampak pada penyedia jasa 
tersebut. Dengan demikian, kualitas pelayanan merupakan strategi yang jitu guna 
mempertahankan eksistensi Pegadaian Syariah tersebut dalam upaya menjalin 
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hubungan yang baik antara Pegadaian Syariah dengan pelanggan. Hubungan ini akan 
tetap terjalin dalam waktu yang lama jika perusahaan memperhatikan dengan serius 
faktor pelayanan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini 
adalah bagaimana kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan di PT. Pegadaian 
Syariah Cabang A. Yani Pontianak? 

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengukuran 
kepuasan nasabah (Rahin) khususnya pada nasabah produk Ar-Rum dan Mulia yang 
terdaftar di PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak yang diukur melalui 
variabel-variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari keandalan (reliability), daya 
tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty) dan berwujud 
(tangible). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan 
nasabah terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah 
Cabang A. Yani Pontianak. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pegadaian Syariah 

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi 
mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk 
penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Sebagaimana 
halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga 
mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist Nabi 
SAW. Adapun landasan Pegadaian Syariah yang dipakai adalah:  
1. Al-Quran Surat Al Baqarah : 283: 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang oleh yang berpiutang”. 

2. Hadits Nabi 
Dari Aisyah r.a: “Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari 
seorang Yahudi dengan menjadikan baju besi sebagai barang jaminan”. (HR. 
Bukhari dan Muslim) (www.pegadaian.co.id) 
Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang 
gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 
menanggung risikonya”. (HR. Al Daraquthni dan Ibnu Majah) 
(www.pegadaian.co.id) 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 
yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan 
utang dalam bentuk Rahn (gadai syariah) diperbolehkan. 

 
Jasa 

Menurut Kotler dan Keller (2008:42): “Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja 
yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 
berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja 
terkait atau mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik”.  

Valarie A. Zethaml dan Mary Jo Bitner dalam Lupiyoadi dan Hamdani 
(2008:6) memberikan definisi jasa sebagai berikut: “Jasa merupakan semua aktivitas 
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ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang 
umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai 
tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan)”. 

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jasa 
merupakan setiap tindakan atau aktivitas ekonomi atau kinerja yang ditawarkan satu 
pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 
kepemilikan sesuatu yang umumnya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan 
serta memberikan nilai tambah misalnya kenyamana, hiburan, kesenangan atau 
kesehatan. Produksinya bisa saja terkait dengan produk fisik atau mungkin saja tidak 
terkait sama sekali dengan produk fisik. 

 
Kualitas Jasa  

Lovelock dan Wright (2005:92) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai: 
“Sejauh mana jasa memenuhi atau melampaui harapan pelanggan”. 

Sedangkan Lewis dan Blooms dalam Tjiptono (2012:157): “Kualitas layanan 
diartikan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu 
sesuai dengan ekspektasi pelanggan”. 

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa 
(layanan) merupakan ukuran sampai sejauh mana jasa (layanan) yang diberikan 
mampu memenuhi atau melampaui harapan (ekspektasi) pelanggan. 

Model kualitas jasa yang paling populer dan hingga kini banyak dijadikan 
acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah model SERVQUAL 
(singkatan dari service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan 
Berry. Model Gap Analysis Model ini berkaitan erat dengan model kepuasan 
pelanggan yang didasarkan pada ancangan diskonfirmasi. Ancangan ini menegaskan 
bila kinerja suatu atribut (attribute performance) lebih besar daripada ekspektasi 
(expectations) atas atribut bersangkutan, maka persepsi terhadap kualitas layanan 
akan positif dan sebaliknya. Instrumen SERVQUAL bermanfaat dalam melakukan 
analisis gap. Gap-gap yang biasanya terjadi dan berpengaruh terhadap kualitas 
layanan menurut Tjiptono (2012:201-204) terdiri dari 5 (lima) gap yang meliputi: 
1. Gap antara Ekspektasi Pelanggan dan Persepsi Manajemen (Knowledge Gap) 
2. Gap antara Persepsi Manajemen terhadap Ekspektasi Konsumen dan Spesifikasi 

Kualitas Layanan (Standards Gap) 
3. Gap antara Spesifikasi Kualitas Layanan dan Penyampaian Layanan (Delivery 

Gap) 
4. Gap antara Penyampaian Layanan dan Komunikasi Eksternal (Communications 

Gap) 
5. Gap antara Persepsi terhadap Layanan yang Diterima dan Layanan yang 

Diharapkan (Service Gap) 
Berdasarkan model kualitas jasa, para periset menemukan lima penentu 

(dimensi) kualitas jasa. Kelima dimensi tersebut menurut Kotler dan Keller 
(2008:56) dijelaskan sebagai berikut: 
1. Keandalan – Kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara 

meyakinkan dan akurat. 
2. Daya tanggap – Kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan 

cepat. 
3. Jaminan – Pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka 

menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 
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4. Empati – Kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada 
masing-masing pelanggan. 

5. Benda berwujud – Penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan bahan 
komunikasi. 

 
Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler dan Keller (2008:177): “Kepuasan adalah perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 
dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di 
bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan 
puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang”. 

Sedangkan menurut Hunt dalam Hasan (2008:57), pengertian kepuasan 
pelanggan dapat dilihat dari lima pendekatan seperti yang terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 
Alternatif Definisi Kepuasan Pelanggan 

 
Perspektif Definisi Kepuasan Pelanggan 

Normative deficit Perbandingan antara hasil aktual dengan hasil yang secara 
kultural dapat diterima.  

Equity Perbandingan perolehan/keuntungan yang didapatkan dari 
pertukaran sosial bila perolehan tersebut tidak sama, maka 
pihak yang dirugikan akan tidak puas. 

Normative standard Perbandingan antara hasil aktual dan harapan standar 
pelanggan (yang dibentuk dari pengalaman dan keyakinan 
mengenai tingkat kinerja yang seharusnya ia terima dari 
merek tertentu). 

Procedural fairness Kepuasan merupakan fungsi dari keyakinan/persepsi 
konsumen bahwa ia telah diperlakukan secara adil. 

Attributional  Kepuasan tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya 
diskonfirmasi harapan, namun juga oleh sumber sebab 
diskonfirmasi. 

Sumber : Hunt dalam Hasan (2008). 
Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan antara 
hasil aktual dengan harapan-harapannya. Perasaan tersebut secara umum dapat 
dibagi menjadi tiga, yaitu jika kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan 
tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan puas. Jika kinerja 
melebihi harapan, maka pelanggan amat puas atau senang. 

Kepuasan pelanggan dibentuk oleh harapan dan persepsi pelanggan terhadap 
sebuah produk yang memiliki nilai unggul. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi 
dasar dari sejumlah value produk (kinerja) yang dipersepsikan oleh pelanggan 
dibanding dengan harapan pelanggan sebelum menggunakan.  Rumusan ini menurut 
Hasan (2008:48) diformulasikan sebagai berikut: 

 
Kepuasan = f (Harapan terhadap produk : Kinerja produk yang dirasakan) 

Menurut Hasan (2008:59), dari persamaan itu, kemungkinan pelanggan akan 
menyatakan kepuasan dalam berbagai tingkatan sebagai berikut:  
1. Apabila pelanggan mempersepsikan bahwa kinerja produk yang dinikmatinya 

lebih besar atau lebih tinggi dari yang diharapkan oleh pelanggan, maka 
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pelanggan akan menyatakan bahwa mereka sangat puas (kinerja > harapan → 
sangat puas). 

2. Apabila pelanggan mempersepsikan bahwa kinerja produk yang dinikmatinya 
sama dengan yang diharapkan oleh pelanggan, maka pelanggan akan menyatakan 
bahwa mereka puas (kinerja = harapan → puas). 

3. Apabila pelanggan mempersepsikan bahwa kinerja produk yang dinikmatinya 
lebih kecil atau lebih rendah dari yang diharapkan oleh pelanggan, maka 
pelanggan akan menyatakan bahwa mereka kecewa (kinerja < harapan → 
kecewa). 

Berbagai dampak yang mungkin muncul dari hasil itu menurut Hasan 
(2008:59) adalah: 
1. Kinerja produk sangat jelek, berarti kinerja produk sangat jauh dari yang 

diharapkan oleh pelanggan. Pelanggan akan marah-marah, mencaci maki dan 
sikap negatif lainnya. Tidak hanya itu pelanggan akan bercerita kepada orang lain, 
kepada media cetak, dan elektronik tentang kejelekan dan kekecewaan yang 
dialaminya. 

2. Kinerja produk kurang baik, berarti pelanggan merasa kurang puas, dan menilai 
bahwa produk tidak pantas sebagai alternatif yang mampu memenuhi 
kebutuhannya. Akibatnya pelanggan akan melarang orang lain, dan koleganya 
untuk membeli produk yang bersangkutan. 

3. Kinerja produk cukup baik, berarti kinerja berada di bawah harapan pelanggan. 
Akibatnya pelanggan tidak begitu respek pada produk. Pelanggan mungkin 
memilih sikap apatis jika ada pertanyaan mengenai kinerja produk yang 
bersangkutan. 

4. Kinerja produk baik atau biasa-biasa saja, berarti pelanggan puas. Reaksi 
pelanggan biasa-biasa saja, tetapi tidak bercerita banyak kepada orang lain tentang 
kinerja yang dirasakannya. 

5. Kinerja produk sangat baik. Jika kondisi ini yang terjadi, berarti kinerja produk 
melebihi harapan pelanggan, sehingga pelanggan merasa sangat puas, pelanggan 
akan dengan senang hati menceritakan kepuasannya kepada orang lain mengenai 
produk yang dirasakannya. Kondisi inilah yang merupakan garansi terjadinya 
pembelian ulang, penambahan pelanggan baru, dan sebagainya. 

Menurut Hasan (2008:67), perencanaan, implementasi, dan pengendalian 
program kepuasan pelanggan memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Reaksi terhadap produsen berbiaya rendah 
2. Manfaat ekonomis 
3. Reduksi sensitivitas harga 
4. Key sukses bisnis masa depan 
5. Word-of-mouth relationship 

Dalam pengukuran kepuasan pelanggan, setidaknya ada tiga aspek penting 
yang saling berkaitan: (1) apa yang diukur, (2) metode dan skala pengukuran. 
Menurut Hasan (2008:68-70) variabel, metode dan skala pengukuran kepuasan 
pelanggan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Variabel yang diukur 

a. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan 
b. Dimensi Kepuasan Pelanggan 
c. Konfirmasi harapan 
d. Minat Pembelian Ulang 
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e. Kesediaan untuk Merekomendasi 
f. Ketidakpuasan Pelanggan 

2. Metode Pengukuran 
a. Sistem Keluhan dan Saran 
b. Ghost Shopping 
c. Lost Customer Analysis 
d. Survei Kepuasan Pelanggan 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Bentuk Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskripif, yaitu melukiskan atau 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan keadaan atau fenomena 
yang terjadi di lapangan. 

 
Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian dikumpulkan dalam bentuk observasi atau pengamatan 
langsung di lapangan, wawancara, kuesioner (angket), dokumentasi data-data 
perusahaan. 

 
Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur kepuasan nasabah 
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang A. 
Yani Pontianak adalah: 
1. Keandalan (reliability) adalah kemampuan PT. Pegadaian Syariah Cabang A. 

Yani Pontianak dalam memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat 
dan memuaskan. Atribut-atribut pelayanan yang dinilai adalah kemudahan syarat-
syarat kredit, proses transaksi kredit cepat, dan keragaman barang jaminan. 

2. Daya tanggap (responsiveness) adalah keinginan para karyawan PT. Pegadaian 
Syariah Cabang A. Yani Pontianak untuk membantu para nasabah dan 
memberikan layanan dengan tanggap. Atribut-atribut pelayanan yang dinilai 
adalah karyawan bagian pelayanan melayani  dengan baik dan sesuai dengan 
kebutuhan nasabah, kecepatan karyawan dalam melayani nasabah, kesiapan 

Kualitas Pelayanan Nasabah 
Pegadaian Syariah: 
1. Kendalan 
2. Daya Tanggap 
3. Jaminan 
4. Empati 
5. Berwujud 

1. Analisis Tingkat Kepentingan 
dan Kinerja 

2. Analisis Diagram Kartesius 

Kepuasan 
Nasabah 
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karyawan dalam membantu nasabah dan kesiapan karyawan dalam mengatasi dan 
menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk. 

3. Jaminan (assurance) adalah mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan 
sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan PT. Pegadaian Syariah 
Cabang A. Yani Pontianak bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. Atribut-
atribut pelayanan yang dinilai adalah kemampuan karyawan membuat nasabah 
merasa aman saat melakukan transaksi, kesopanan karyawan dalam melayani 
setiap nasabah, dan pengetahuan dan kemampuan petugas dalam melaksanakan 
tugas secara spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik, sehingga nasabah 
merasa nyaman dalam melakukan transaksi. 

4. Empati (empathy) adalah kemudahan karyawan dalam menjalani relasi, 
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan 
individual para nasabah. Atribut-atribut yang dinilai adalah karyawan mampu 
memahami kebutuhan nasabah, kesiapan karyawan dalam merespon permintaan-
permintaan nasabah, dan perhatian karyawan ketika nasabah mengalami 
pelayanan yang kurang menyenangkan.  

5. Berwujud (tangible) adalah fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan dan sarana 
komunikasi yang dimiliki oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak 
dalam melayani nasabah. Atribut-atribut pelayanan yang dinilai adalah tempat 
parkir kendaraan nasabah, kebersihan ruangan pelayanan nasabah, kerapian 
ruangan pelayanan nasabah, kenyamanan ruangan pelayanan nasabah, 
kelengkapan fasilitas kerja dan penampilan karyawan yang bersih dan rapi. 

Variabel-variabel tersebut kemudian diukur dengan menggunakan 5 (lima) 
pilihan jawaban dalam skala Likert, yaitu: 
Tingkat Kinerja: Tingkat Kepentingan: 
Sangat Puas (SP) = Skor 5 Sangat Penting (SP) = Skor 5 
Puas (P) = Skor 4 Penting (P) = Skor 4 
Cukup Puas (CP) = Skor 3 Cukup Penting (CP) = Skor 3 
Kurang Puas (KP) = Skor 2 Kurang Penting (KP) = Skor 2 
Tidak Puas (TP) = Skor 1 Tidak Penting (TP) = Skor 1 

 
Alat Analisis Data 
1. Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja 

Analisis tingkat kepentingan dan kinerja dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara membandingkan nilai tingkat kinerja dan kepentingan menggunakan 
tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian merupakan hasil perbandingan skor 
tingkat kinerja dengan skor tingkat kepentingan. Nilai tingkat kesesuaian yang 
akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan di PT. Pegadaian Syariah Cabang 
A. Yani Pontianak. Rumus untuk menghitung tingkat kesesuaian menurut 
Supranto (2001:241) adalah:  

  Xi 
Tki =       X 100% 

  Yi 

Keterangan: 

Tki  = Tingkat kesesuaian responden 
 Xi = Skor penilaian kinerja perusahaan 
 Yi = Skor penilaian kepentingan pelanggan 
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2. Diagram Kartesius  
Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang terdiri atas 4 (empat) 

bagian yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik 
X dan Y. Titik X merupakan rata-rata dari skor tingkat kepuasan dan titik Y 
merupakan rata-rata skor tingkat kepentingan konsumen. Dengan demikian 
terdapat 2 (dua) variabel yang diwakili oleh X dan Y. X adalah skor rata-rata 
tingkat kepuasan/kinerja pelayanan PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani 
Pontianak dan Y adalah skor rata-rata tingkat kepentingan nasabah terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Langkah-langkah analisis diagram kartesius dalam penelitian ini diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Menghitung skor tingkat kepentingan dan kinerja masing-masing atribut 

pelayanan dalam dimensi kualitas pelayanan. Rumus yang digunakan untuk 
menghitung nilai skor tingkat kepentingan dan kinerja menurut Supranto 
(2001:241) adalah: 

                                       ΣXi 
X =     

                                         n 

                                       ΣYi 
Y =      

                                        n               
Keterangan: 

X = Skor rata-rata tingkat kepuasan 
Y = Skor rata-rata tingkat kepentingan 
n = Jumlah responden 

b. Memetakan setiap atribut pelayanan ke dalam diagram kartesius. Diagram 
kartesius merupakan suatu bangunan yang dibagi atas empat bagian yang 
dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X, 
Y), di mana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepuasan dan Y 
merupakan rata-rata dari skor rata-rata tingkat kepentingan. Kedua nilai ini 
dapat dicari dengan rumus (Supranto, 2001:242) sebagai berikut: 

                n                                                                
          Σ Xi           
               i=1               

X =     
            K 

                n                    
          Σ Yi 
               i=1 

Y =    
            K 

Di mana K adalah banyaknya atribut. 
Adapun diagram kartesius dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2 
Diagram Kartesius 

Kepentingan 
Y 

 
 
 
 

Y 

 

 

 

 
                                    X                                X  

Kinerja/Kepuasan  
Sumber: Supranto (2001:242) 

Keterangan Gambar: 
1). Kuadran A menunjukkan bahwa faktor atau atribut yang dianggap 

mempengaruhi kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak, 
termasuk unsur-unsur pelayanan yang dianggap sangat penting, namun 
perusahaan belum melaksanakan sesuai keinginan nasabah, sehingga 
mengecewakan atau tidak puas. 

2). Kuadran B menunjukkan unsur pelayanan pokok yang telah berhasil 
dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak, 
sehingga wajib dipertahankan. Dianggap sangat penting dan sangat 
memuaskan. 

3). Kuadran C menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting 
pengaruhnya bagi kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan 
PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak. Pelaksanaannya oleh 
perusahaan biasa-biasa saja. Dianggap kurang penting dan kurang 
memuaskan. 

4). Kuadran D menunjukkan faktor yang mempengaruhi nasabah yang kurang 
penting akan tetapi sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh PT. 
Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak. Dianggap kurang penting 
tetapi sangat memuaskan. 

 
 
HASIL PENELITIAN 

 
Karakteristik Responden 

Responden yang menggunakan pelayanan Pegadaian Syariah Cabang A. Yani 
Pontianan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (52%), berpendidikan Sekolah 

Prioritas Utama 
A 

Pertahankan Prestasi  
B 

C 
Prioritas Rendah 

D 
Berlebihan 
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Menengah Atas (76%), berusia antara 35 sampai dengan 39 tahun (56%), bekerja 
sebagai wirausaha (60%), dan berpenghasilan rata-rata per bulan antara Rp. 
1.700.000,00 sampai dengan Rp. 2.199.999,00 (64%). 

 
Analisis Kepuasan Nasabah terhadap Kualitas Pelayanan di PT. Pegadaian 
Syariah Cabang A. Yani Pontianak 
1. Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja 

Analisis tingkat kepentingan dan kinerja dalam penelitian ini digunakan 
untuk mengukur seberapa penting dan memuaskan kinerja pelayanan yang 
diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak. Pengukuran 
tersebut menggunakan lima dimensi pelayanan yang terdiri dari keandalan 
(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati 
(empathy), dan berwujud (tangible) yang di dalamnya memuat sebanyak 19 
atribut pelayanan. 
a. Keandalan (reliability) 

Keandalan (reliability) dalam penelitian ini menunjukkan kemampuan 
Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak dalam memberikan layanan yang 
dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan kepada nasabah. Penilaian 
responden terhadap atribut-atribut pelayanan yang terdapat dalam dimensi 
keandalan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2 
Penilaian Responden terhadap Atribut-atribut Pelayanan  

dalam Dimensi Keandalan (Reliability) 
 

Atribut Pelayanan Tingkat Kinerja (Xi) Tingkat Kepentingan (Yi) Tki 
(%) SP P CP KP TP ΣXi SP P CP KP TP ΣYi 

Kemudahan syarat-
syarat kredit. 28 56 12 4 0 408 37 59 4 0 0 433 94,23 

Proses transaksi kredit 
cepat. 23 59 11 7 0 398 68 32 0 0 0 468 85,04 

Keragaman barang 
jaminan. 34 54 4 8 0 414 58 21 15 6 0 431 96,06 

 Rata-rata 91,77 
Sumber: Data Olahan, Tahun 2012. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan 
dimensi keandalan karena tingkat kesesuaian (Tki) yang diperoleh masih di 
bawah 100%, yakni sebesar 91,77%. Atribut pelayanan yang memiliki tingkat 
kesesuaian (Tki) paling tinggi adalah keragaman barang jaminan, yakni sebesar 
96,06%, sedangkan atribut pelayanan yang memiliki tingkat kesesuaian paling 
rendah adalah kecepatan proses transaksi kredit, yakni sebesar 85,04%. Ini 
berarti bahwa keragaman barang jaminan memiliki kinerja yang jauh lebih baik 
dibandingkan dengan atribut-atribut lain yang terdapat dalam dimensi 
keandalan. 

b. Daya Tanggap (Responsiveness) 
Daya tanggap (responsiveness) dalam penelitian ini menunjukkan 

keinginan para karyawan Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak untuk 
membantu para nasabah dan memberikan layanan dengan tanggap. Penilaian 
responden terhadap atribut-atribut pelayanan yang terdapat dalam dimensi daya 
tanggap dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3 
Penilaian Responden terhadap Atribut-atribut Pelayanan  

dalam Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness) 
 

Atribut Pelayanan Tingkat Kinerja (Xi) Tingkat Kepentingan (Yi) Tki 
(%) SP P CP KP TP ΣXi SP P CP KP TP ΣYi 

Karyawan bagian 
pelayanan melayani  
dengan baik dan sesuai 
dengan kebutuhan 
nasabah. 

12 52 21 15 0 361 54 34 12 0 0 442 81,67 

Kecepatan karyawan 
dalam melayani 
nasabah. 

8 32 56 4 0 344 57 37 6 0 0 451 76,27 

Kesiapan karyawan 
dalam membantu 
nasabah. 

7 28 54 11 0 331 28 62 10 0 0 418 79,19 

Kesiapan karyawan 
dalam mengatasi dan 
menindaklanjuti setiap 
keluhan yang masuk. 

12 10 56 22 0 312 58 27 15 0 0 443 70,43 

 Rata-rata 76,89 
Sumber: Data Olahan, Tahun 2012. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan 
dimensi daya tanggap karena tingkat kesesuaian (Tki) yang diperoleh masih di 
bawah 100%, yakni sebesar 76,89%. Atribut pelayanan yang memiliki tingkat 
kesesuaian (Tki) paling tinggi adalah karyawan bagian pelayanan melayani 
dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, yakni sebesar 81,67%, 
sedangkan atribut pelayanan yang memiliki tingkat kesesuaian (Tki) paling 
rendah adalah kesiapan karyawan dalam mengatasi dan menindaklanjuti setiap 
keluhan yang masuk, yakni sebesar 70,43%. Ini berarti bahwa karyawan bagian 
pelayanan melayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah 
memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan atribut-atribut lain 
yang terdapat dalam dimensi daya tanggap. 

c. Jaminan (Assurance) 
Jaminan (assurance) dalam penelitian ini menunjukkan pengetahuan, 

kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para 
karyawan Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak bebas dari bahaya, 
risiko atau keragu-raguan. Penilaian responden terhadap atribut-atribut 
pelayanan yang terdapat dalam dimensi jaminan dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 

Tabel 4 
Penilaian Responden terhadap Atribut-atribut Pelayanan  

dalam Dimensi Jaminan (Assurance) 
 

Atribut Pelayanan Tingkat Kinerja (Xi) Tingkat Kepentingan (Yi) Tki 
(%) SP P CP KP TP ΣXi SP P CP KP TP ΣYi 

Kemampuan karyawan 
membuat nasabah 
merasa aman saat 
melakukan transaksi. 

31 55 14 0 0 417 57 32 11 0 0 446 93,50 

Kesopanan karyawan 
dalam melayani setiap 
nasabah. 

52 34 10 4 0 434 52 41 7 0 0 445 97,53 
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Pengetahuan dan 
kemampuan petugas 
dalam melaksanakan 
tugas secara spontan 
yang dapat menjamin 
kinerja yang baik, 
sehingga nasabah 
merasa nyaman dalam 
melakukan transaksi. 

19 30 51 0 0 368 54 21 25 0 0 429 85,78 

 Rata-rata 92,27 
Sumber: Data Olahan, Tahun 2012. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan 
dimensi jaminan karena tingkat kesesuaian (Tki) yang diperoleh masih di 
bawah 100%, yakni sebesar 92,27%. Atribut pelayanan yang memiliki tingkat 
kesesuaian (Tki) paling tinggi adalah kesopanan karyawan dalam melayani 
setiap nasabah, yakni sebesar 97,53%, sedangkan atribut pelayanan yang 
memiliki tingkat kesesuaian (Tki) paling rendah adalah pengetahuan dan 
kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas secara spontan yang dapat 
menjamin kinerja yang baik, sehingga nasabah merasa nyaman dalam 
melakukan transaksi, yakni sebesar 85,78%. Ini berarti bahwa kesopanan 
karyawan dalam melayani setiap nasabah memiliki kinerja yang jauh lebih baik 
dibandingkan dengan atribut-atribut lain yang terdapat dalam dimensi jaminan. 

d. Empati (Empathy)  
Empati (empathy) dalam penelitian ini menunjukkan kemudahan 

karyawan dalam menjalani relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 
pemahaman atas kebutuhan individual para nasabah. Penilaian responden 
terhadap atribut-atribut pelayanan yang terdapat dalam dimensi empati dapat 
dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5 
Penilaian Responden terhadap Atribut-atribut Pelayanan  

dalam Dimensi Empati (Empathy) 
 

Atribut Pelayanan Tingkat Kinerja (Xi) Tingkat Kepentingan (Yi) Tki 
(%) SP P CP KP TP ΣXi SP P CP KP TP ΣYi 

Karyawan mampu 
memahami kebutuhan 
nasabah. 

33 13 54 0 0 379 34 54 12 0 0 422 89,81 

Kesiapan karyawan 
dalam merespon 
permintaan-permintaan 
nasabah. 

18 24 52 6 0 354 58 33 9 0 0 449 78,84 

Perhatian karyawan 
ketika nasabah 
mengalami pelayanan 
yang kurang 
menyenangkan. 

8 23 54 15 0 324 58 37 5 0 0 453 71,52 

 Rata-rata 80,06 
Sumber: Data Olahan, Tahun 2012. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan 
dimensi empati karena tingkat kesesuaian (Tki) yang diperoleh masih di bawah 
100%, yakni sebesar 80,06%. Atribut pelayanan yang memiliki tingkat 
kesesuaian (Tki) paling tinggi adalah karyawan mampu memahami kebutuhan 
nasabah, yakni sebesar 89,81%, sedangkan atribut pelayanan yang memiliki 
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tingkat kesesuaian (Tki) paling rendah adalah perhatian karyawan ketika 
nasabah mengalami pelayanan yang kurang menyenangkan, yakni sebesar 
71,52%. Ini berarti bahwa karyawan mampu memahami kebutuhan nasabah 
memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan atribut-atribut lain 
yang terdapat dalam dimensi empati. 

e. Berwujud (Tangible) 
Berwujud (tangible) dalam penelitian ini menunjukkan fasilitas fisik, 

perlengkapan, karyawan dan sarana komunikasi yang dimiliki oleh Pegadaian 
Syariah Cabang A. Yani Pontianak dalam melayani nasabah. Penilaian 
responden terhadap atribut-atribut pelayanan yang terdapat dalam dimensi 
berwujud dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 6 
Penilaian Responden terhadap Atribut-atribut Pelayanan  

dalam Dimensi Berwujud (Tangible) 
 

Atribut Pelayanan Tingkat Kinerja (Xi) Tingkat Kepentingan (Yi) Tki 
(%) SP P CP KP TP ΣXi SP P CP KP TP ΣYi 

Tempat parkir 
kendaraan nasabah. 19 57 24 0 0 395 37 54 9 0 0 428 92,29 

Kebersihan ruangan 
pelayanan nasabah. 34 57 9 0 0 425 53 33 14 0 0 439 96,81 

Kerapian ruangan 
pelayanan nasabah. 21 54 25 0 0 396 54 34 12 0 0 442 89,59 

Kenyamanan ruangan 
pelayanan nasabah. 12 24 64 0 0 348 16 54 23 7 0 379 91,82 

Kelengkapan fasilitas 
kerja. 24 55 21 0 0 403 34 58 8 0 0 426 94,60 

Penampilan karyawan 
yang bersih dan rapi. 36 54 10 0 0 426 64 27 9 0 0 455 93,63 

 Rata-rata 93,12 
Sumber: Data Olahan, Tahun 2012. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan 
dimensi berwujud karena tingkat kesesuaian (Tki) yang diperoleh masih di 
bawah 100%, yakni sebesar 93,12%. Atribut pelayanan yang memiliki tingkat 
kesesuaian (Tki) paling tinggi adalah kebersihan ruangan pelayanan nasabah, 
yakni sebesar 96,81%, sedangkan atribut pelayanan yang memiliki tingkat 
kesesuaian (Tki) paling rendah adalah kerapian ruangan pelayanan nasabah, 
yakni sebesar 89,59%. Ini berarti bahwa kebersihan ruangan pelayanan 
nasabah memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan atribut-
atribut lain dalam dimensi berwujud. 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kepentingan dan kinerja dimensi 
pelayanan Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak yang terdiri dari 
keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 
empati (empathy) dan berwujud (tangible) diperoleh nilai tingkat kesesuaian (Tki) 
yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 7 
Nilai Tingkat Kesesuaian (Tki) Dimensi Pelayanan  

Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak 
 

No. Dimensi Pelayanan Tki (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Keandalan (Reliability) 
Daya tanggap (Responsiveness) 

Jaminan (Assurance) 
Empati (Empathy) 

Berwujud (Tangible) 

91,77 
76,89 
92,27 
80,06 
93,12 

 Rata-rata 86,82 
Sumber: Data Olahan, Tahun 2012. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian (Tki) pelayanan secara 
keseluruhan berada di bawah 100%, yaitu sebesar 86,82%, sehingga responden 
merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah 
Cabang A. Yani Pontianak. Dimensi pelayanan yang memiliki tingkat kesesuaian 
(Tki) paling tinggi adalah dimensi berwujud (tangible), yakni sebesar 93,12%, 
sedangkan dimensi pelayanan yang memiliki tingkat kesesuaian paling rendah 
adalah dimensi daya tanggap (responsiveness), yakni sebesar 76,89%.ini berarti 
bahwa dimensi berwujud (tangible) memiliki kinerja yang jauh lebih baik 
dibandingkan dengan empat dimensi lainnya. 

2. Analisis Diagram Kartesius 
Analisis diagram kartesius merupakan suatu bangun yang terdiri atas 4 

(empat) bagian yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada 
titik-titik X dan Y. Titik X merupakan rata-rata dari skor tingkat kepuasan 
sedangkan Titik Y merupakan rata-rata skor tingkat kepentingan konsumen. 
Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang diwakili 
oleh X dan Y. X adalah skor rata-rata tingkat kepuasan/kinerja pelayanan PT. 
Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak dan Y adalah skor rata-rata tingkat 
kepentingan nasabah terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

 Skor rata-rata tingkat kinerja dan tingkat kepentingan dari 19 atribut dalam 
5 (lima) dimensi pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 8 
Skor Rata-rata Tingkat Kinerja dan Tingkat Kepentingan  
Pelayanan Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak 

 

No Dimensi/Atribut 

Tingkat  
Kinerja (X) 

Tingkat  
Kepentingan (Y) 

Posisi 
Atribut 
dalam 

Kuadran ΣXi n X ΣYi n Y 

A. 
1. 
2. 
3. 

KEANDALAN (RELIABILITY) 
Kemudahan syarat-syarat kredit. 
Proses transaksi kredit cepat. 
Keragaman barang jaminan. 

 
408 
309 
414 

 
100 
100 
100 

 
4,08 
3,09 
4,14 

 
433 
368 
431 

 
100 
100 
100 

 
4,33 
3,68 
4,31 

 
D 
B 
D 

B. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

DAYA TANGGAP 
RESPONSIVENESS) 
Karyawan bagian pelayanan 
melayani  dengan baik dan sesuai 
dengan kebutuhan nasabah. 
Kecepatan karyawan dalam melayani 
nasabah. 
Kesiapan karyawan dalam membantu 
nasabah. 

 
 

361 
 
 

344 
 

331 
 

 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

 
 

3,61 
 
 

344 
 

3,31 
 

 
 

442 
 
 

451 
 

418 
 

 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

 
 

4,42 
 
 

4,51 
 

4,18 
 

 
 

A 
 
 

A 
 

C 
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7. Kesiapan karyawan dalam mengatasi 
dan menindaklanjuti setiap keluhan 
yang masuk. 

312 
 
 

100 3,12 
 
 

443 100 4,43 A 
 
 

C. 
8. 

 
 

9. 
 

10. 

JAMINAN (ASSURANCE) 
Kemampuan karyawan membuat 
nasabah merasa aman saat melakukan 
transaksi. 
Kesopanan karyawan dalam melayani 
setiap nasabah. 
Pengetahuan dan kemampuan 
petugas dalam melaksanakan tugas 
secara spontan yang dapat menjamin 
kinerja yang baik, sehingga nasabah 
merasa nyaman dalam melakukan 
transaksi. 

 
417 

 
 

434 
 

368 

 
100 

 
 

100 
 

100 
 
 

 
4,17 

 
 

4,34 
 

3,68 

 
446 

 
 

445 
 

429 

 
100 

 
 

100 
 

100 
 
 

 
4,46 

 
 

4,45 
 

4,29 

 
B 
 
 

B 
 

C 

D. 
11. 

 
12. 

 
 

13. 

EMPATI (EMPATHY) 
Karyawan mampu memahami 
kebutuhan nasabah. 
Kesiapan karyawan dalam merespon 
permintaan-permintaan nasabah. 
Perhatian karyawan ketika nasabah 
mengalami pelayanan yang kurang 
menyenangkan. 

 
379 

 
354 

 
 

324 

 
100 

 
100 

 
 

100 
 

 
3,79 

 
3,54 

 
 

3,24 

 
422 

 
449 

 
 

453 

 
100 

 
100 

 
 

100 
 

 
4,22 

 
4,49 

 
 

4,53 

 
C 
 

A 
 
 

A 
 

E. 
14. 
15. 

 
16. 

 
17. 

 
18. 
19. 

BERWUJUD (TANGIBLE) 
Tempat parkir kendaraan nasabah. 
Kebersihan ruangan pelayanan 
nasabah. 
Kerapian ruangan pelayanan nasabah. 
Kenyamanan ruangan pelayanan 
nasabah. 
Kelengkapan fasilitas kerja. 
Penampilan karyawan yang bersih 
dan rapi. 

 
395 
425 

 
396 

 
348 

 
403 
426 

 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
100 

 
3,95 
4,25 

 
3,96 

 
3,48 

 
4,03 
4,26 

 
428 
439 

 
442 

 
379 

 
426 
455 

 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
100 

 
4,28 
4,39 

 
4,42 

 
3,79 

 
4,26 
4,55 

 
D 
B 
 

B 
 

C 
 

D 
B 

 Nilai Rata-rata dari  
Skor rata-rata 

  3,81   4,37  

Sumber: Data Olahan, Tahun 2012. 
Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari skor rata-rata tingkat kinerja 

(X) yang diperoleh dari skor rata-rata 19 atribut adalah sebesar 3,81. Sedangkan 
nilai rata-rata dari skor rata-rata tingkat kepentingan (Y) yang diperoleh adalah 
sebesar 4,37. Ini berarti bahwa nilai rata-rata dari skor rata-rata tingkat kinerja 
lebih kecil daripada nilai rata-rata dari skor rata-rata tingkat kepentingan, 
sehingga responden merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 
Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak.  

Adapun hasil pemetaan sebanyak 19 atribut pelayanan Pegadaian Syariah 
Cabang A. Yani Pontianak ke dalam diagram kartesius dapat dilihat pada gambar 
berikut ini. 
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Gambar 3 
Diagram Kartesius 

Pemetaan Atribut-atribut Pelayanan Pegadaian Syariah  
Cabang A. Yani Pontianak 
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Sumber: Data Olahan, Tahun 2012. 
 
Berdasarkan hasil pemetaan terhadap 19 atribut pelayanan seperti yang 

terlihat pada gambar di atas dapat dijelaskan atribut-atribut pelayanan yang masuk 
dalam 4 (empat) kuadran sebagai berikut: 
a. Kuadran A berisi atribut-atribut pelayanan yang menjadi prioritas utama untuk 

ditingkatkan kualitas pelayanannya karena atribut-atribut yang masuk dalam 
kuadran ini dianggap sangat penting oleh nasabah, namun perusahaan belum 
melaksanakannya sesuai keinginan, sehingga membuat mereka tidak puas 
dengan kinerja pelayanan yang diberikan. Atribut-atribut yang masuk dalam 
kuadran ini adalah karyawan bagian pelayanan melayani  dengan baik dan 
sesuai dengan kebutuhan nasabah (atribut 4), kecepatan karyawan dalam 
melayani nasabah (atribut 5), kesiapan karyawan dalam mengatasi dan 
menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk (atribut 7), kesiapan karyawan 
dalam merespon permintaan-permintaan nasabah (atribut 12), dan perhatian 
karyawan ketika nasabah mengalami pelayanan yang kurang menyenangkan 
(atribut 13). 

b. Kuadran B berisi atribut-atribut pelayanan yang telah berhasil dilaksanakan 
oleh Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak, sehingga wajib 
dipertahankan pelaksanaannya karena dianggap sangat penting dan sangat 
memuaskan nasabah. Atribut-atribut yang masuk dalam kuadran ini adalah 

Prioritas Utama 
A 

Pertahankan Prestasi 
B 

Prioritas Rendah 
C 

Berlebihan 
D 
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proses transaksi kredit cepat (atribut 2), kemampuan karyawan membuat 
nasabah merasa aman saat melakukan transaksi (atribut 8), kesopanan 
karyawan dalam melayani setiap nasabah (atribut 9), kebersihan ruangan 
pelayanan nasabah (atribut 15), kerapian ruangan pelayanan nasabah (atribut 
16) dan penampilan karyawan yang bersih dan rapi (atribut 19). 

c. Kuadran C berisi beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi 
kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah 
Cabang A. Yani Pontianak. Pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-biasa saja, 
sehingga dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. Atribut-atribut 
yang masuk dalam kuadran ini adalah kesiapan karyawan dalam membantu 
nasabah (atribut 6), pengetahuan dan kemampuan petugas dalam melaksanakan 
tugas secara spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik, sehingga nasabah 
merasa nyaman dalam melakukan transaksi (atribut 10), karyawan mampu 
memahami kebutuhan nasabah (atribut 11) dan kenyamanan ruangan pelayanan 
nasabah (atribut 17). 

d. Kuadran D berisi faktor yang mempengaruhi nasabah yang kurang penting 
akan tetapi sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Pegadaian Syariah 
Cabang A. Yani Pontianak, sehingga dianggap kurang penting tetapi sangat 
memuaskan. Atribut-atribut yang masuk dalam kuadran ini adalah kemudahan 
syarat-syarat kredit (atribut 1), keragaman barang jaminan (atribut 3), tempat 
parkir kendaraan nasabah (atribut 14) dan kelengkapan fasilitas kerja (atribut 
18). 
 
 

KESIMPULAN 
 

Kesimpulan  
1. Hasil analisis tingkat kepentingan dan kinerja (importance performance analysis) 

menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan pelayanan yang 
diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Pontianak karena tingkat 
kesesuaian (Tki) yang menunjukkan perbandingan antara skor tingkat kinerja 
dengan skor tingkat kepentingan yang diperoleh masih di bawah 100%, yakni 
sebesar 86,80%. 

2. Hasil analisis diagram kartesius menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari skor rata-
rata tingkat kinerja (X) yang diperoleh adalah sebesar 3,81 dan nilai rata-rata dari 
skor rata-rata tingkat kepentingan (Y) yang diperoleh adalah sebesar 4,37. Ini 
berarti bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang 
A. Yani Pontianak lebih rendah dibandingkan dengan kepentingan (harapan) 
nasabah, sehingga membuat mereka merasa tida puas dengan pelayanan yang 
diberikan. Hasil pemetaan terhadap 19 atribut pelayanan ke dalam 4 (empat) 
diagram kartesius dijelaskan sebagai berikut: 
a. Responden merasa tidak puas terhadap atribut-atribut pelayanan yang terdapat 

di dalam kuadran A (prioritas rendah). Atribut-atribut tersebut terdiri dari 
karyawan bagian pelayanan melayani dengan baik dan sesuai dengan 
kebutuhan nasabah (atribut 4), kecepatan karyawan dalam melayani nasabah 
(atribut 5), kesiapan karyawan dalam mengatasi dan menindaklanjuti setiap 
keluhan yang masuk (atribut 7), kesiapan karyawan dalam merespon 
permintaan-permintaan nasabah (atribut 12), dan perhatian karyawan ketika 
nasabah mengalami pelayanan yang kurang menyenangkan (atribut 13). 
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b. Responden merasa sangat puas dengan atribut-atribut pelayanan yang terdapat 
di dalam kuadran B (pertahankan prestasi), sehingga atribut-atribut tersebut 
sangat penting bagi responden dan pelaksanaannya harus terus dipertahankan 
dan ditingkatkan. Atribut-atribut tersebut terdiri dari proses transaksi kredit 
cepat (atribut 2), kemampuan karyawan membuat nasabah merasa aman saat 
melakukan transaksi (atribut 8), kesopanan karyawan dalam melayani setiap 
nasabah (atribut 9), kebersihan ruangan pelayanan nasabah (atribut 15), 
kerapian ruangan pelayanan nasabah (atribut 16) dan penampilan karyawan 
yang bersih dan rapi (atribut 19). 

c. Responden merasa kurang puas dengan atribut-atribut pelayanan yang terdapat 
di dalam kuadran C (prioritas rendah), sehingga atribut-atribut tersebut kurang 
penting bagi responden karena pelaksanaannya biasa-biasa saja. Atribut-atribut 
tersebut terdiri dari kesiapan karyawan dalam membantu nasabah (atribut 6), 
pengetahuan dan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas secara 
spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik, sehingga nasabah merasa 
nyaman dalam melakukan transaksi (atribut 10), karyawan mampu memahami 
kebutuhan nasabah (atribut 11) dan kenyamanan ruangan pelayanan nasabah 
(atribut 17). 

d. Responden merasa sangat puas dengan kinerja pelayanan atribut-atribut 
pelayanan yang terdapat di dalam kuadran D (berlebihan), akan tetapi atribut-
atribut tersebut dianggap kurang penting namun pelaksanaannya sudah sangat 
baik sehingga sangat memuaskan. Atribut-atribut tersebut terdiri dari 
kemudahan syarat-syarat kredit (atribut 1), keragaman barang jaminan (atribut 
3), tempat parkir kendaraan nasabah (atribut 14) dan kelengkapan fasilitas 
kerja (atribut 18). 

 
Saran 
1. Karyawan bagian pelayanan harus melayani dengan baik setiap nasabah yang 

datang ke perusahaan mulai dari mereka datang hingga selesai menerima layanan 
dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ini dikarenakan 
tugas pelayanan merupakan ujung tombak keberhasilan penyedia jasa dalam 
melayani pelanggannya. Kualitas pelayanan akan dinilai baik atau memuaskan 
apabila karyawan dapat melayani dengan baik sesuai keinginan pelanggan. 

2. Standar waktu pelayanan yang telah dibuat harus segera dilaksanakan oleh 
karyawan agar pelayanan yang diberikan kepada nasabah menjadi lebih cepat dan 
tepat, sehingga nasabah tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani. 

3.  Karyawan harus siap dalam mengatasi dan menindaklanjuti setiap keluhan yang 
masuk sebelum nasabah meninggalkan perusahaan agar tidak memberikan image 
yang buruk bagi nasabah, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan tidak dinilai 
buruk oleh nasabah.   

4. Karyawan harus selalu siap dalam merespon setiap permintaan nasabah agar 
nasabah merasa bahwa mereka diperhatikan oleh perusahaan, sehingga membuat 
mereka merasa senang karena dilayani dengan baik. 

5. Karyawan perlu memberikan perhatian lebih kepada nasabah yang mengalami 
pelayanan yang kurang menyenangkan dan berusaha memberikan solusi terbaik 
agar permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan segera. 
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