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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Umum BPJS Ketenagakerjaan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan 

badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi 

tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi tertentu dan 

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Awalnya 

pembentukan BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan pembentukan PT. Jamsostek 

(Persero) yang terus mengalami transformasi panjang dimulai dari: 

1. Undang-Undang Nomor 33/1947 jo Undang-Undang Nomor 2/1951 tentang 

Kecelakaan Kerja 

2. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 48/1952 jo Peraturan Menteri 

Perburuhan Nomor 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha 

penyelenggaraan kesehatan buruh 

3. Peraturan Menteri Perburuhan No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan 

Sosial Buruh 

4. Peraturan Menteri Perburuhan No. 5/1964 tentang pembentukan Yayasan 

Dana Jaminan Sosial Buruh (YDJS) 

5. Undang-Undang Nomor 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. 
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Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin 

trasnparan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut 

landasan hukum, baik dalam bentuk perlindungan maupun penyelenggaraan pun 

semakin disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 33 

Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja 

(ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN 

untuk mengikuti program ASTEK. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK) dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36/1995 ditetapkannya 

PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan 

Visi : Menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggan bangsa, yang 

amanah, bertatakelola baik, serta unggul dalam operasional dan pelayanan. 

Misi  : Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS 

Ketenagakerjaan berkomitmen untuk : 

a. Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya 

b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja 

c. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional 

Tugas dan Fungsi BPJS Ketenagakerjaan 

Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk : 

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta 

2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja 

3. Menerima bantuan iuran dari pemerinta 
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4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta 

5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial 

6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

ketentuan program jaminan sosial. 

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 

kepada peserta dan masyarakat. 

Selanjutnya, fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan 

empat proram jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), program Jaminan Kematian (JKM), program Jaminan Hari Tua 

(JHT), dan program Jaminan Pensiun (JP) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

JKK merupakanjaminan sosial berupamanfaat berupa uang tunai dan/ atau 

pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan 

Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja 

2. Program Jaminan Kematian (JKM) 

JKM merupakan jaminan sosial berupa manfaat uang tunai yang diberikan 

kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan 

Kerja. 

3. Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

JHT merupakanjaminan sosial berupamanfaat uang tunai yang dibayarkan 

sekaligus pada saat peserta memasuki usia pension, meninggal dunia atau 

mengalami cacat total tetap. 
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4. Program Jaminan Pensiun (JP) 

JP merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan martabat 

dan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya 

denganmemberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, 

mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Bandung Suci 

Sumber : data primer, 2019. 

 

 

4.2 Hasil Uji Kualitas Instrumen 

4.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas instrument dilakukan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Instrumen dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur yang ditunjukan oleh perolehan nilai r 

hitung yang lebih dari nilai r tabel. Berdasarkan data pada tabel r diketahui nilai r 
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tabel dengan df = 135 – 2 (dua pihak) dan tingkat signifikasi 5% adalah 0,290. 

Hasil uji validitas instrument penelitian yang diperoleh dari output corrected item 

total correlation disajikan berikut: 

Tabel 4.1 

Data Hasil Uji Validitas 

 

Variabel Indikator Item R hitung R tabel Hasil 

Kualitas 

Pelayanan 

Bukti fisik 

QUAL1 0,877  

 

 

 

 

0,290 

Valid 

QUAL2 0,649 Valid 

QUAL3 0,436 Valid 

QUAL4 0,365 Valid 

Daya tanggap 

QUAL5 0,475 Valid 

QUAL6 0,822 Valid 

Keandalan 

QUAL7 0,836 Valid 

QUAL8 0,574 Valid 

Jaminan QUAL9 0,848 Valid 

Empati QUAL10 0,810 Valid 

Customer 

Relationship 

Management 

Manusia 

CRM1 0,616  

 

 

 

0,290 

Valid 

CRM2 0,770 Valid 

CRM3 0,863 Valid 

Proses 

CRM4 0,854 Valid 

CRM5 0,477 Valid 

CRM6 0,785 Valid 

Teknologi CRM7 0,843 Valid 
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CRM8 0,664 Valid 

CRM9 0,824 Valid 

Kepuasan 

Pelanggan 
Kesesuaian 

harapan 

SAT1 0,879  

 

 

0,290 

Valid 

SAT2 0,406 Valid 

SAT3 0,812 Valid 

Pengalaman baik 

atas pelayanan 

SAT4 0,819 Valid 

SAT5 0,893 Valid 

Keinginan 

merekomendasikan 

SAT6 0,623 Valid 

SAT7 0,424 Valid 

SAT8 0,334 Valid 

Sumber : (data diolah, 2019). 

 Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa variabel 

kualitas pelayanan yang diuraikan menjadi 10 item pertanyaan dengan kode 

pertanyaan QUAL memperoleh nilai r hitung paling rendah 0,365 (QUAL4) dan 

paling tinggi 0,877 (QUAL1). Nilai r hitung paling rendah yang lebih besar 

nilainya dibandingkan dengan r tabel (0,365 > 0,290) menunjukan bahwa seluruh 

item pertanyaan yang ada pada variabel kualitas pelayanan dinyatakan valid. 

 Variabel customer relationship management diuraikan menjadi 4 item 

pertanyaan dengan kode (CRM). Dari tabel diketahui bahwa variabel ini memiliki 

nilai r hitung paling rendah 0,477 (CRM5) dan paling tinggi 0,863 (CRM3). R 

hitung paling rendah yang nilainya lebih besar dibandingkan r tabel (0,477 > 

0,290) menunjukan bahwa seluruh item pertanyaan yang ada pada variabel 

customer relationship management juga telah dinyatakan valid. 
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 Tabel 4.1 juga menunjukan hasil uji validitas untuk variabel kepuasan 

pelanggan yang diuraikan menjadi 8 item pertanyaan dengan kode SAT. 

Berdasarkan data yang ada diketahui r hitung variabel kepuasan pelanggan yaitu 

0,334 (QUAL8) lebih besar nilainya dibandingkan r tabel 0,290. Adapun r hitung 

tertinggi pada variabel ini diperoleh nilai 0,893 (QUAL5). Hasil ini menunjukan 

bahwa seluruh item dalam variabel kepuasan pelanggan dinyatakan valid. 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 2014). 

Penelitian ini menggunakan koefisien cronbach alpha (α) yang diperoleh dari 

hasil output reliability scale pada SPSS versi 20 yang hasilnya disajikan berikut: 

Tabel 4.2 

Data Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Batas 

Kritis 

Hasil 

Kualitas pelayanan 0,907 0,700 Reliabel 

Customer Relationship 

Management 

0,929 0,700 Reliabel 

Kepuasan pelanggan 0,882 0,700 Reliabel 

Sumber : (data diolah, 2019). 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.2 di atas diketahui bahwa 

ketiga variabel penelitian yaitu kualitas pelayanan, customer relationship 
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management dan kepuasan pelanggan memiliki cronbach alpha dengan rentang 

0,882 s/d 0,929 yang lebih besar dibandingkan batas kritis 0,700. Hasil ini 

menunjukan bahwa ketiga variabel telah memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi 

karena berada pada rentang Cronbach alpha 0,800 s/d 1,000. 

 

4.2.3 Uji Normalitas 

Pengujian Uji One Sample Kolmogorov hasilnya diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 135 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .88563976 

Most Extreme Differences 

Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z .904 

Asymp. Sig. (2-tailed) .388 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas, dan variabel terikat memiliki distribusi normal dan tidak. 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 ditunjukan nilai asymp sig (2 tailed) sebesar 

0,388 yang lebih besar dibandingkan nilai signifikasi 0,05. Hasil ini menunjukan 
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bahwa residual atas model regresi QUAL dan CRM terhadap SAT telah 

dinyatakan terdistribusi dengan normal.  

 

4.3 Deskripsi Data 

Deskripsi data dilakukan untuk menjelaskan data yang diperoleh dari hasil 

pengisian kuesioner dan menginterpretasikannya sehingga dapat dibuat 

pemaknaan mengenai kondisi subjek dan objek penelitian. Deskripsi data pada 

penelitian ini meliputi deskripsi karakteristik responden dan data jawaban 

responden pada item pertanyaan yang diajukan. Berikut adalah hasilnya: 

 

4.3.1 Karakteristik Responden Penelitian 

 Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, diperoleh beberapa informasi 

terkait karakteristik responden penelitian meliputi jenis kelamin, usia, dan 

pendapatan yang dijelaskan sebagai berikut : 

 

4.3.1.1 Menurut Jenis Kelamin 

 Penggambaran responden menurut jenis kelamin ditujukan untuk 

mengetahui komposisi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di Kantor 

Cabang Bandung Suci apakah lebih banyak dari laki-laki atau perempuan. Hasil 

statistik responden menurut jenis kelamin dijelaskan dibawah ini: 
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Grafik 4.1 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Sumber : (data diolah, 2019). 

 Menurut jenis kelamin, terlihat responden paling banyak adalah laki-laki 

(72%). Analisa kondisi di lapangan dengan data peserta BPJS Ketenagakerjaan di 

Cabang Bandung Suci menunjukan bahwa yang lebih banyak menjadi pekerja dan 

memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah laki-laki. Laki-

laki memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan perempuan sehingga 

perusahaan lebih banyak mempekerjakan laki-laki dibandingkan perempuan. 

Selain itu, dampak yang lebih besar apabila laki-laki mengalami kecelakaan saat 

bekerja karena statusnya sebagai kepala keluarga ataupun tulang punggung 

perekonomian keluarga membuat laki-laki lebih membutuhkan jaminan sosial 

pekerjaan untuk dapat memberikan rasa tenang bagi keluarga ditengah resiko 

kerja yang dapat datang kapan saja. 

 

 

 

Laki-laki 
72% 

Perempuan 
28% 

Laki-laki

Perempuan
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4.3.1.2 Menurut Usia 

 Karakteristik responden menurut usia pada penelitian ini dijelaskan dalam 

5 (lima) kelompok usia. Pengelompokan usia ini diperoleh dari hasil jawaban 

kuesioner yang menunjukan responden dengan usia termuda adalah 23 tahun dan 

paling tertua adalah 58 tahun. 

 

 

Grafik 4.2 

Karakteristik Responden Menurut Usia  

Sumber : (data diolah, 2019). 

 

 Data pada Grafik 4.2 menunjukan responden penelitian lebih banyak yang 

berusia 46-55 tahun. Pekerja pada rentang usia ini sangat rentan dengan resiko 

kerja seperti pensiun dini, pemecatan, kecelakaan kerja akibat daya konsentrasi 

yang menurun dan lain-lain. Hal ini membuat banyaknya pekerja pada rentang 

usia ini yang mengurus pencairan dana jaminan ketenagakerjaan maupun 

permasalahan lainnya di Kantor Cabang Bandung Suci. 

 

 

< 25 tahun 
4% 

26-35 tahun 
19% 

36-45 tahun 
16% 

46-55 tahun 
33% 

> 56 tahun 
28% 

< 25 tahun 26-35 tahun 36-45 tahun 46-55 tahun > 56 tahun
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4.3.1.3 Menurut Penghasilan 

 Karakteristik responden pada penelitian ini juga dibuat menurut jumlah 

penghasilannya yang hasil statistiknya disajikan berikut : 

 

Grafik 4.3 

Karakteristik Responden Menurut Penghasilan 

Sumber : (data diolah, 2019). 

 Menurut jumlah penghasilan, terlihat responden paling banyak memiliki 

pendapatan 4 s/d 7 juta per bulan. Upah Minimun Regional (UMR) Kota Bandung 

tahun 2019 ini diketahui sebesar Rp3.339.580,61. Hasil ini menunjukan bahwa 

umumnya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di kantor cabang Bandung 

Suci adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas standar UMR Kota 

Bandung. 

 

4.3.2 Hasil Jawaban Responden 

Penelitian ini menggunakan analisis nilai indeks untuk mendeskripsikan 

hasil jawaban responden pada daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner dengan 

mengklasifikasikan hasil jawaban tersebut pada 5 kategori yaitu: 

4 s/d 7 juta 
41% 

7 s/d 10 juta 
29% 

> 10 juta 
30% 

4 s/d 7 juta 7 s/d 10 juta > 10 juta
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Interval 

Nilai 

135-243 244-352 353-461 462-570 571-675 

 

Interpretasi 
Sangat 

rendah 

Rendah Sedang Tinggi Sangat 

tinggi 

 

Tabel 4.4 

Data Hasil Analisis Deskriptif 

 

Item Skor (%) Kategori 

QUAL1 517 76,59 Tinggi 

QUAL2 533 78,96 Tinggi 

QUAL3 535 79,26 Tinggi 

QUAL4 517 76,59 Tinggi 

QUAL5 461 68,30 Sedang 

QUAL6 459 68 Sedang 

QUAL7 435 64,44 Tinggi 

QUAL8 519 76,89 Tinggi 

QUAL9 464 68,74 Tinggi 

QUAL10 441 65,33 Sedang 

CRM1 535 79,26 Tinggi 

CRM2 522 77,33 Tinggi 

CRM3 548 81,19 Tinggi 

CRM4 548 81,19 Tinggi 
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CRM5 525 77,78 Tinggi 

CRM6 522 77,33 Tinggi 

CRM7 547 81,04 Tinggi 

CRM8 532 78,81 Tinggi 

CRM9 529 78,37 Tinggi 

SAT1 418 61,93 Sedang 

SAT2 428 63,41 Sedang 

SAT3 527 78,07 Tinggi 

SAT4 461 68,30 Sedang 

SAT5 452 66,96 Sedang 

SAT6 452 66,96 Sedang 

SAT7 453 67,11 Sedang 

SAT8 459 68 Sedang 

Sumber : (data diolah, 2019). 

Dari data Tabel 4.4 di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

kuesioner baik itu tentang kualitas pelayanan, customer relationship management 

dan kepuasan pelanggan memperoleh total skor yang berada pada rentang nilai 

441 – 548 yang berada pada sedang hingga kategori tinggi. Terdapat beberapa 

item yang memperoleh total skor dengan interpretasi sedang pada variabel 

kualitas pelayanan yaitu pada QUAL5, QUAL6 dan QUAL10. Sedangkan pada 

variabel kepuasan kerja terlihat item pertanyaan SAT1, SAT2, SAT4, SAT6, 

SAT7 dan SAT8 juga memperoleh total skor sedang. Hasil ini menunjukan 

adanya penilaian yang tidak terlalu tinggi dari responden atas item-item tersebut. 
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4.3.2.1 Variabel Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penilaian 

pelanggan terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang 

diharapkan (Parasuraman, et al., 2012). Analisis deskriptif jawaban responden 

pada 10 item pertanyaan kualitas pelayanan disajikan berikut: 

Tabel 4.5 

Data Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan 

 

No Pertanyaan Skor Kategori 

1 Kondisi kantor yang kokoh 517 Tinggi 

2 Kelengkapan fasilitas penunjang layanan 533 Tinggi 

3 Kelayakan fasilitas penunjang layanan 535 Tinggi 

4 Penampilan petugas pelayanan 517 Tinggi 

5 Kecepatan petugas memberikan pelayanan yang 

dibutuhkan peserta 

461 Sedang 

6 Respon petugas atas layanan yang dibutuhkan peserta 459 Sedang 

7 Kemampuan petugas memberikan pelayanan 435 Tinggi 

8 Ketepatan dalam menangani keluhan peserta 519 Tinggi 

9 Kebenaran informasi yang disampaikan pada peserta 464 Tinggi 

10 Kemudahan peserta menerima pelayanan 441 Sedang 

Rata-rata skor 488,1 Tinggi 

Sumber : (data diolah, 2019). 

Analisis deskriptif kualitas pelayanan dari data di atas diuraikan sebagai berikut: 

1. Peserta melihat gedung kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Bandung Suci 

kokoh dan terawat. Sebagai salah satu kantor cabang, tata letak kantor di 
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Bandung Suci mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat. 

Dilengkapi dengan ornament yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan, 

kantor Cabang Bandung Suci berupaya untuk memberikan kenyamanan bagi 

para peserta yang datang ke kantor sebagai bagian dari pelayanan prima. 

2. Menurut peserta, pelayanan yang berkualitas dapat ditunjukan oleh adanya 

ketersediaan fasilitas penunjang layanan. Dari hasil pengamatan diketahui 

kantor cabang Bandung Suci di lengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang 

layanan seperti kursi roda untuk pengunjung disabilitas, ruang bermain anak, 

komputer hingga ruang menyusui. 

  

  

  

Gambar 4.2 

Fasilitas Penunjang di BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Bandung Suci 
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3. Peserta dapat memberikan tanggapan atas fasilitas penunjang layanan yang 

masih layak digunakan. Dari penelusuran lapangan diketahui pihak cabang 

Bandung Suci selalu berusaha untuk merawat setiap peralatan maupun 

perlengkapan yang ada secara berkala. 

4. Penampilan petugas pelayanan menurut hasil penelitian sudah dianggap baik 

oleh peserta. Dalam hal penampilan, pihak BPJS Ketenagakerjaan memang 

sudah memiliki prosedur yang tetap untuk karyawan dalam segi penggunaan 

seragam kerja, id card maupun ketentuan menggunakan alas kaki (sepatu) 

formal dengan warna gelap baik untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk 

karyawan berkerudung, juga telah ditentukan terkait warna kerudung yang 

menyesuaikan dengan warna baju seragam. 

5. Peserta memberikan apresiasi yang biasa saja atas kecepatan petugas 

memberikan pelayanan yang dibutuhkan karena total skor berada pada 

kategori sedang. Hali ini menunjukan masih ada beberapa peserta yang 

menganggap petugas di kantor cabang Bandung Suci kurang cepat melayani 

kebutuhan peserta sehingga tidak membuat responden memberikan penilaian 

yang baik. 

6. Disamping itu, hasil penelitian ini menunjukan bahwa respon petugas atas 

kebutuhan peserta juga masih biasa saja. Meskipun kantor BPJS 

Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci menyediakan berbagai pelayanan 

diantaranya registrasi peserta baru, pengajuan klaim, verifikasi data peserta, 

dan lain-lain namun menurut hasil penelitian ini para peserta menganggap 

bahwa responsivitas petugas atas kebutuhan peserta sering tidak tepat sasaran. 
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7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berkepentingan di kantor cabang 

Bandung Suci memberi persepsi positif atas kemampuan petugas memberikan 

pelayanan.  

8. Menurut peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi responden, kualitas 

pelayanan juga harus ditunjang dengan ketepatan petugas dalam menangani 

keluhan peserta. Keluhan yang sering di ajukan oleh peserta BPJS 

Ketenagekerjaan di kantor Bandung Suci umumnya lebih kepada personal 

tanggapan dari petugas yang melayaninya. 

9. Pelayanan sebuah perusahaan jasa juga harus ditunjang dengan jaminan atas 

kebenaran informasi yang disampaikan. Dari tabel di atas diketahui bahwa 

peserta sudah menganggap bahwa informasi yang disampaikan oleh petugas 

BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci dapat dijamin 

kebenarannya. Hal ini di akui oleh pihak kantor cabang Bandung Suci bahwa 

karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan pelayanan pada peserta 

telah diberikan pelatihan sebelumnya terkait product and service knowledge 

dari BPJS Ketenagakerjaan agar dapat menyampaikan informasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan kepada para peserta. 

10. Sebagian besar peserta mengaku sudah diberikan kemudahan dalam menerima 

pelayanan, namun sebagian besar lainnya mengaku merasa kesulitan dalam 

menerima pelayanan. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu ditelaah lebih 

dalam atas singkronisasi kelengkapan fasilitas pelayanan yang disediakan dan 

kemampuan petugas dalam melayani. 
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4.3.2.2 Variabel Customer Relationship Management 

Customer relationship management adalah strategi yang melibatkan seluruh 

sumberdaya untuk menjalin, mengelola dan mempertahankan hubungan dengan 

pelanggan (Lukas, 2012). Analisis deskriptif jawaban responden pada 9 item 

pertanyaan customer relationship management disajikan berikut: 

Tabel 4.6 

Data Analisis Deskriptif Variabel Customer Relationship Management 

 

No Pertanyaan Skor Kategori 

1 Petugas memiliki antusiasme yang tinggi dalam 

menjalin hubungan baik dengan peserta 

535 Tinggi 

2 Petugas telah berupaya keras untuk memahami 

kebutuhan peserta 

522 Tinggi 

3 Keramahan petugas dalam memberi pelayanan 

sudah baik 

548 Tinggi 

4 Perusahaan menjalin hubungan dengan peserta 

secara transparan 

548 Tinggi 

5 Perusahaan selalu melakukan perbaikan system 

hubungannya dengan peserta 

525 Tinggi 

6 Perusahaan selalu berupaya keras menciptakan 

kepuasan pada para peserta 

522 Tinggi 

7 Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung 

Suci memiliki database peserta yang tersedia 

lengkap 

547 Tinggi 
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8 Pihak BPJS Ketenagekerjaan cabang Bandung Suci 

berupaya melakukan program hubungan dengan 

peserta dalam bentuk yang menarik 

532 Tinggi 

9 Perusahaan melibatkan seluruh sumber daya 

perusahaan untuk terlibat dalam operasional 

hubungan perusahaan dengan peserta 

529 Tinggi 

Rata-rata skor 534,2 Tinggi 

Sumber : (data diolah, 2019). 

Analisis deskriptif customer relationship management dari data di atas 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Responden mengaku bahwa petugas sudah memiliki antusiasme yang tinggi 

dalam menjalin hubungan baik dengan peserta. Antusiasme tersebut 

ditunjukan oleh banyaknya program customer relationship yang dibuat oleh 

pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci seperti kunjungan ke 

perusahaan, meeting point dengan PIC dari perusahaan rekanan, dan iklan 

layanan. 

2. Menurut responden, pihak BPJS Ketenagakerjaan di kantor Cabang Bandung 

Suci juga telah berupaya keras untuk memahami kebutuhan peserta. 

3. Keramahan menjadi hal yang paling diperhitungkan dalam setiap layanan jasa. 

Dalam hal ini responden mengaku bahwa petugas dari pihak BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci yang menjadi pelaksana program 

customer relationship management memiliki keramahan yang membuat 

peserta menjadi nyaman. 
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4. Hubungan baik yang dijalin oleh perusahaan dengan peserta sudah dianggap 

transparan. Hal ini dibuktikan oleh adanya laporan triwulan maupun tahunan 

yang dipublikasikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada publik yang 

didalamnya berisi target dan capaian kegiatan, pertanggung jawaban anggaran 

dan hal-hal yang berkaitan dengan operasional BPJS Ketenagakerjaan. 

5. Responden memberikan tanggapan positif atas usaha perusahaan yang selalu 

melakukan perbaikan system hubungannya dengan peserta. Diketahui bahwa 

pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci melakukan berbagai upaya 

untuk menjalin hubungan dengan peserta diantaranya melalui telepon, email, 

surat menyurat, layanan sms, dan lain-lain. 

6. Tanggapan responden pada usaha perusahaan dalam menciptakan kepuasan 

pada para peserta termasuk pada kategori tinggi. Hal ini membuktikan bahwa 

selama ini perusahaan telah berupaya sedemikian rupa untuk menciptakan 

kepuasan bagi para peserta, salah satunya dilakukan melalui survey kepuasan 

peserta untuk mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan atau perlu dikurangi 

dalam pelayanan selama ini. Bahkan di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang 

Bandung Suci juga terlihat adanya kotak saran yang menjadi salah satu media 

untuk menghimpun masalah ketidakpuasan peserta. 

7. Hasil penelitian menunjukan responden memberi tanggapan positif atas 

tersedianya database lengkap pada kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang 

Bandung Suci. Sebagai salah satu kantor cabang pelayanan, BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci memiliki system pencatatan data 
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peserta terkomputerisasi dan menjadi prosedur utama bagi setiap kantor 

cabang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. 

8. Hasil penelitian menunjukan bahwa responden memberikan tanggapan positif 

pada upaya pihak BPJS Ketenagekerjaan cabang Bandung Suci yang 

melakukan program hubungan dengan peserta dalam bentuk yang menarik. 

Hal ini menjadi pembuktian bahwa program yang dijalankan selama ini telah 

mampu menarik minat peserta untuk mengikutinya dan menyadari bahwa ini 

adalah salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalin hubungan baik 

dengan para pesertanya. 

9. Perusahaan telah melibatkan seluruh sumber daya perusahaan dalam 

operasional hubungan perusahaan dengan peserta. Hal ini ditunjukan dari 

tanggapan positif responden pada item pertanyaan variabel customer 

relationship management nomor 9. Hasil ini dengan demikian menunjukan 

bahwa selain menerjunkan petugas untuk melakukan program customer 

relationship, pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci juga 

menggunakan sarana prasarana penunjang layanan lainnya. 

 

4.3.2.3 Variabel Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna jual dimana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil sama atau melampaui harapan 

pelanggan (Tjiptono, 2015). Dalam penelitian ini kepuasan pelanggan dijelaskan 

dalam 8 item pertanyaan yang hasil analisis deskriptifnya disajikan berikut:  
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Tabel 4.7 

Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Pelanggan 

 

No Pertanyaan Skor Kategori 

1 Saya dapat menerima layanan yang diberikan karena 

telah sesuai harapan peserta 

418 Sedang 

2 Saya merasakan kepuasan atas layanan yang diberikan 428 Sedang 

3 Pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci 

telah mampu memenuhi kebutuhan peserta yang sesuai 

dengan kinerja perusahaan 

527 Tinggi 

4 Saya memiliki pengalaman baik atas pelayanan dari 

pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci 

461 Sedang 

5 Pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci 

konsisten dalam melayani peserta 

452 Sedang 

6 Saya mau mengatakan hal positif tentang layanan yang 

dari pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci 

452 Sedang 

7 Saya merasa senang setelah menerima pelayanan dari 

pihak BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bandung 

Suci 

453 Sedang 

8 Saya akan merekomendasikan pelayanan dari pihak 

BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci pada rekan 

dan keluarga 

459 Sedang 

Rata-rata skor 456,5 Sedang 

Sumber : (data diolah, 2019). 
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Analisis deskriptif tentang kepuasan pelanggan diuraikan sebagai berikut: 

1. Data pada tabel menunjukan bahwa kepuasan akan diperoleh dari diterimanya 

layanan yang sesuai harapan. Pada penelitian ini terlihat bahwa peserta BPJS 

Ketenagakerjaan masih ada yang belum menerima layanan diberikan karena 

merasa hal tersebut belum sesuai dengan harapan peserta. 

2. Diketahui bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan umumnya biasa saja 

merasakan kepuasan atas layanan yang diberikan sesuai dengan jenis jaminan 

sosial yang diambil dari masing-masing peserta. Pada setiap jenis jaminan 

yang ada, BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang berbeda-beda 

sesuai dengan iuran yang dibayarkan juga, hal ini juga lah yang membedakan 

penilaian tingkat kepuasan peserta. 

3. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden menanggapi positif 

atas kinerja pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci dalam 

memenuhi kebutuhan peserta. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian besar 

kebutuhan peserta telah mampu dipenuhi oleh perusahaan. 

4. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar peserta telah memperoleh 

pengalaman baik atas pelayanan yang diberikan oleh pihak BPJS 

Ketenagakerjaan dan sebagian lainnya belum pernah memperoleh pengalaman 

yang baik. Hal ini membuat pengalaman baik berada pada kategori sedang. 

5. Peserta akan merasakan kepuasan apabila pihak BPJS Ketenagakerjaan 

memberikan layanan secara konsisten. Dari tabel terlihat bahwa pihak BPJS 

Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci telah memberikan pelayanan yang 

cukup konsisten pada para pesertanya. 
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6. Pelanggan yang puas akan mengatakan hal positif tentang layanan yang 

diterimanya. Dari tabel terlihat bahwa antara peserta yang sering mengatakan 

hal positif atas layanan yang diterima dari pihak kantor bandung Suci dengan 

yang mengatakan hal sebaliknya (negatif atau berdiam diri) adalah sama rata, 

yang artinya masih ada peserta yang merasa belum puas. 

7. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih ada peserta yang belum 

merasakan perasaan senang setelah menerima pelayanan dari pihak BPJS 

Ketenagakerjaan kantor Cabang Bandung Suci. 

8. Selain itu, kepuasan pelanggan juga ditunjukan oleh rekomendasi layanan 

pada orang lain. Pada tabel terlihat bahwa peserta tidak terlalu sering 

merekomendasikan rekan maupun keluarganya untuk mengambil salah satu 

pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan tingkat kepuasan 

yang dirasakan oleh peserta secara langsung masih belum maksimal sehingga 

mereka tidak mau mengambil resiko untuk merekomendasikan BPJS 

Ketenegakerjaan pada rekan maupun keluarga. 

 

4.4 Analisis Verifikatif 

4.4.1 Hasil Regresi Berganda 

Untuk menganalisis arah pengaruh dari variabel independen (kualitas 

pelayanan dan customer relationship management) terhadap variabel dependen 

(kualitas pelanggan), pada penelitian ini dilihat dari hasil uji regresi linier 

berganda yang disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.808 .664  4.228 .000 

QUAL .831 .066 1.104 12.542 .000 

CRM -.102 .066 -.136 -1.548 .124 

a. Dependent Variable: SAT 

Sumber : (data diolah, 2019). 

Y = 2,808 + 0,831 X1 - 0,102 X2 + e 

Dari hasil persamaan analisis regresi linier berganda di atas diperoleh nilai 

konstanta sebesar 2,808 yang menunjukan bahwa kepuasan pelanggan memiliki 

nilai tetap sebesar 2,808 satuan meskipun variabel kualitas pelayanan dan 

customer relationship management tidak mengalami perubahan atau bernilai nol 

(0). 

Koefisien regresi X1 diperoleh sebesar 0,831 dengan tanda positif. Angka 

ini menunjukan pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan 

adalah positif. Kenaikan yang terjadi pada kualitas pelayanan sebesar 1% akan 

memberikan kenaikan pada kepuasan pelanggan sebesar 0,831 satuan, demikian 

pula sebaliknya dengan catatan tidak terjadi perubahan pada variabel customer 

relationship management atau dinyatakan bernilai nol (0). 

Adapun koefisien regresi X2 diperoleh sebesar -0,102 dengan tanda 

negatif. Angka ini menunjukan bahwa customer relationship management 
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cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan. Apabila 

terjadi kenaikan sebesar 1% pada customer relationship management maka akan 

menyebabkan penurunan pada kepuasan pelanggan sebesar 0,102 satuan. Namun 

karena nilainya kurang dari 0,2 maka pengaruh tersebut dapat dikategorikan 

sangat lemah. Hal ini sebagaimana pendapat Sugiyono (2015:114) yang 

menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel dibawah 0,2 dikategorikan 

berhubungan sangat lemah. 

 

4.4.2 Hasil Uji Hipotesis Parsial 

Pengujian hipotesis parsial pada penelitian ini dilakukan dengan uji t yang 

hasilnya diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.808 .664  4.228 .000 

QUAL .831 .066 1.104 12.542 .000 

CRM -.102 .066 -.136 -1.548 .124 

a. Dependent Variable: SAT 

Sumber : (data diolah, 2019). 

Hasil uji hipotesis parsial yang ditunjukan oleh tabel 4.10 adalah: 

1. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan diperoleh nilai t hitung 

sebesar 12,542. Pada df = 135-2 uji dua pihak dan tingkat signifikasi 5% 
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diperoleh t tabel sebesar 1,977. Nilai t hitung yang lebih besar dibandingkan 

nilai t tabel (12,542 > 1,977) dan sig uji t yang lebih kecil daripada sigifikasi 

5% (0,000 < 0,05) menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian Ha1 diterima dan 

Ho1 ditolak yang artinya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dengan 

arah yang positif terhadap kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Semakin 

berkualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan di 

kantor Cabang Bandung Suci maka akan semakin tinggi kepuasan peserta atas 

layanan yang diberikan. 

2. Customer relationship management terhadap kepuasan pelanggan diperoleh 

nilai t hitung sebesar 1,548. Pada df = 135-2 uji dua pihak dan tingkat 

signifikasi 5% diperoleh t tabel sebesar 1,977. Nilai t hitung yang lebih kecil 

dibandingkan nilai t tabel (-1,548 < 1,977) dan sig uji t yang lebih besar 

daripada sigifikasi 5% (0,124 > 0,05) menunjukan bahwa customer 

relationship management tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Dengan demikian Ha2 ditolak dan Ho2 diterima yang artinya 

customer relationship management tidak memberikan pengaruh pada 

kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor Cabang Bandung Suci. 

 

4.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh dari kualitas pelayanan dan customer relationship management terhadap 

kepuasan pelanggan yang hasilnya disajikan berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .972
a
 .945 .944 .89232 1.263 

      a. Predictors: (Constant), CRM, QUAL 
      b. Dependent Variable: SAT 

Sumber : (data diolah, 2019). 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai R Square 0,945. Nilai ini menunjukan 

adanya pengaruh sangat erat dari kualitas pelayanan dan customer relationship 

management terhadap kepuasan peserta sebesar 94,5%. Adapun 5,5% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. 

 

4.4.4 Hasil Uji Hipotesis Simultan 

Pengujian hipotesis simultan dilakukan untuk mengetahui apakah secara 

simultan (bersama-sama) kualitas pelayanan dan customer relationship 

management dapat mempengaruhi kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan uji F yang hasilnya disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Hipotesis Simultan 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1807.978 2 903.989 1135.319 .000
b
 

Residual 105.104 132 .796   

Total 1913.081 134    

a. Dependent Variable: SAT 
b. Predictors: (Constant), CRM, QUAL 

Sumber : (data diolah, 2019). 

  

 Dari tabel 4.11 di atas ditunjukan nilai F hitung sebesar 1135,319 dengan 

sig 0,000. Nilai sig yang lebih kecil daripada nilai signifikasi 5% (0,000 < 0,05) 

menunjukan bahwa kualitas pelayanan dan customer relationship management 

terbukti terpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Dengan 

demikian Ha3 diterima dan Ho3 ditolak yang artinya semakin tinggi kualitas 

pelayanan dan customer relationship management yang diberikan pada peserta, 

maka akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi lagi pada peserta BPJS 

Ketenegakerjaan di kantor cabang Bandung Suci. 

 

4.5 Pembahasan 

Berdasarkan analisis verifikatif yang telah dijelaskan, diperoleh hasil 

bahwa kepuasan peserta BPJS Ketengakerjaan di kantor cabang Bandung Suci 

hanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, namun tidak dipengaruhi oleh 
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kegiatan customer relationship management yang telah dilakukan. Dengan 

demikian dapat dibahas hasil penelitian sebagai berikut: 

1. BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci telah berupaya memberikan 

pelayanan yang berkualitas pada para peserta maupun masyarakat lainnya 

sesuai dengan aturan standar dari BPJS Ketenagakerjaan pusat. Berikut adalah 

hal-hal dari kualitas pelayanan yang sudah baik dan diduga dapat membantu 

meningkatkan kepuasan para peserta yaitu: 

a. Kondisi gedung kantor saat ini masih kokoh dan terawat yang membuat 

peserta merasa nyaman berkunjung ke kantor Cabang Bandung Suci 

dengan ornament khas berwarna hijau yang menggambarkan karakter 

kuat dari instansi BPJS Ketenagakerjaan. 

b. Kelengkapan fasilitas penunjang layanan yang tersedia membuat peserta 

merasa puas ketika datang berkunjung, karena semua kebutuhan peserta 

dapat difasilitas dengan baik. Pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang 

Bandung Suci diharapkan dapat menjaga kelayakan dari fasilitas-fasilitas 

tersebut agar dapat digunakan sepenuhnya oleh para peserta. 

c. Keahlian petugas layanan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci 

dari pelatihan dan pendidikan yang diterimanya harus dibarengi dengan 

ketepatan dan kecepatan waktu ketika melayani peserta agar membuat 

pekerjaan menjadi lebih efisien dan peserta pun merasa lebih puas karena 

masalah/ kebutuhannya diselesaikan dengan cepat. 

d. Adanya jaminan kebenaran informasi yang akurat membuat pelayanan 

BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih berkualitas. Karyawan BPJS 
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Ketenagakerjaan yang melakukan pelayanan pada peserta telah diberikan 

pelatihan sebelumnya terkait product and service knowledge dari BPJS 

Ketenagakerjaan sehingga dapat menyampaikan informasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan kepada para peserta. 

e. Adanya kemudahan peserta dalam menerima pelayanan perlu ditunjang 

lebih baik dengan melakukan singkronisasi kelengkapan fasilitas 

pelayanan yang disediakan dan kemampuan petugas dalam melayani. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Elfrado, et al (2014); Muslichati (2015); Nazhilah (2015); 

Sutrisno dan Maryono (2016); dan Pandjaitan dan Yuliati (2016) yang telah 

menemukan adanya pengaruh signifikan dari kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan. Pihak BPJS Ketenagakerjaan khususnya di kantor 

cabang Bandung Suci akan dapat meningkatkan kepuasan para pesertanya 

apabila melakukan pelayanan berkualitas sesuai dengan prosedur kerja yang 

telah ditetapkan perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan para peserta 

seiring perubahan jaman. Apabila BPJS Ketenagakerjaan mengalami miss 

dari kelima dimensi pelayanan yang diberikan misalnya daya tanggap petugas 

atas kebutuhan peserta kurang sesuai dengan harapan peserta, maka hal ini 

akan menurunkan tingkat kepuasan peserta. 

2. Pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci telah melakukan kegiatan 

customer relationship management dengan baik. Hal ini ditandai oleh 

beberapa indikator dari customer relationship management sebagai berikut: 
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a. Indikator manusia selaku pelaksana dari program customer relationship 

management yang meliputi antusiasme tinggi dari petugas dalam menjalin 

hubungan baik dengan peserta, upaya keras untuk memahami kebutuhan 

peserta dan keramahan pada saat menjalankan program membuat peserta 

merasa nyaman dan mau menerima program customer relationship 

management yang dijalankan. 

b. Indikator proses terkait transparansi program yang dijalankan, perbaikan 

system dan juga usaha untuk memberikan kepuasan bagi para peserta 

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah dijalankan dengan baik selama ini. 

c. Indikator teknologi terkait kelengkapan database, bentu program dan 

keterlibatan semua sumber daya membuat program customer relationship 

management yang dijalankan diterima dengan baik oleh peserta. 

 Namun demikian hasil hipotesis menunjukan bahwa customer 

relationship management tidak mempengaruhi tingkat kepuasan peserta 

bahkan cenderung berhubungan negative dengan kepuasan. Hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Dewi dan Semuel (2015); 

Setyaleksana et al (2017); Sirait (2018); Rahmat (2018) dan Amaliyah (2018) 

yang telah menemukan pengaruh signifikan customer relationship 

management dengan kepuasan pelanggan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu oleh Prabawani (2018) yang menyebutkan customer 

relationship management memiliki hubungan sebesar 18,7% dengan kepuasan 

pelanggan yang artinya masih ada pada kategori lemah. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Putri (2019) secara jelas menyebutkan bahwa customer 
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relationship management yang telah dijalankan oleh perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan. 


