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ABSTRAK
The purpose of this study is to analyze the impact of service quality and advertising decisions of
customers to make transactions at the Perum Pegadaian Branch Senen Central Jakarta. This research
method is an explanatory study. In an explanatory study examined primary data using quantitative
hypotheses and test phase involves testing the validity and reliability, data transformation, the classical
assumption test, correlation test and regression test.
Based on values obtained simultaneously testing FSig. 70, 872 with a value of significance at 0,000, while
the degree of freedom in the number 2 and 95 in table Ftable values obtained at 3,09, so the value FSig.
amounted to 70, 872>Ftable value = 3,09. This shows the influence of service quality and Advertising on the
Customer Decision Making Transactions at Perum Pegadaian Branch Senen Central Jakarta jointly is
significantly
positive.
Based on the testing of the partial effect of Quality of Service to the Customer Decision Making Transactions
as indicated by an tSig. Ttable 10,209 greater than 1,980 with a value of significance at 0.000 <0.05, then Ho is
rejected and Ha accepted.Based on the partial test Advertising Influence on Customer Decision Making
Transactions as indicated by an tSig. 9,921 to 1,980 ttable value with significance value of 0.000 <0.05, then Ho
is rejected and Ha accepted.
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1. PENDAHULUAN
Kegiatan usaha dalam segala bidang
termasuk jasa keuangan saat ini mempunyai
tingkat persaingan yang semakin ketat.
Persaingan yang dihadapi oleh pegadaian sebagai
salah satu penyedia jasa keuangan adalah harus
bersaing dengan lembaga keuangan seperti
lembaga perbankan yang jumlahnya relatif
banyak di Indonesia, koperasi simpan pinjam,
koperasi unit desa/kota, BRI, BPR, dan
sebagainya.
Dalam rangka menghadapi persaingan yang
semakin kompetitif dan untuk dapat lebih tepat
dalam kegiatan pemasarannya, maka analisis
tentang tanggapan nasabah terhadap kualitas
pelayanan pada Perum Pegadaian Cabang Senen
Jakarta Pusat sangatlah penting, hal ini dilakukan
dalam rangka memenuhi tuntutan nasabah yang
menginginkan pelayanan yang lebih baik,
sehingga visi dan misi Pegadaian dapat tercapai.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang berstatus Perum, dan menjalankan usahanya
dengan
mengeluarkan produk-produk yang
berupa : KCA (Kredit Gadai Cepat dan Aman),
Gadai Syariah (Gadai menurut Syariah), KREASI
(Kredit angsuran sistem fidusia), KRASIDA
(Kredit angsuran sistem gadai), KRISTA (Kredit

usaha rumah tangga), INVESTA (Gadai efek, add
your investment values), KUCICA (Kiriman uang
cara instant, cepat dan aman), Jasa Taksiran (Uji
nilai emas, berlian) maka pegadaian harus bersifat
profit oriented namun masih tidak meninggalkan
fungsi social oriented. Dalam pengelolaan usaha
yang berorientasi pada profit oriented sesuai
prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan, hal ini
semata-mata untuk eksistensi dan diharapkan
tetap survive mengingat pemerintah sudah tidak
akan memberikan subsidi lagi dalam bentuk
Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Agar tetap
survive dan mampu bersaing dengan lembaga
keuangan lainnya maka para pengelola pegadaian
tidak boleh mengabaikan pendapat dan harapan
dari para nasabah sehubungan dengan kualitas
pelayanan yang mereka berikan, karena saat ini
nasabah semakin pintar dan teliti untuk mencari
layanan yang terbaik.
Disamping perlu memperhatikan kualitas
pelayanan, dalam rangka untuk memperkenalkan
produk atau jasa suatu unit usaha harus
melakukan kegiatan promosi diantaranya melalui
media periklanan. Kegiatan periklanan yang
dilakukan oleh Perum Pegadaian dimaksudkan
untuk menginformasikan macam-macam jasa dan
produk serta keunggulan produk/jasa yang
ditawarkan oleh Perum Pegadaian. Media
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periklanan yang digunakan adalah media televisi,
radio, surat kabar, dan brosur. Dari berbagai
media tersebut akan dianalisis apakah isi pesan
yang disampaikan dalam kegiatan periklanan
sudah sampai ke masyarakat, sehingga
mempengaruhi nasabah melakukan transaksi pada
Perum Pegadaian Cabang Senen Jakarta Pusat
seperti yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk
kemajuan Pegadaian maka pihak Pegadaian perlu
mencermati permintaan nasabah terhadap suatu
produk atau jasa yang akan ditawarkan, salah
satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas
pelayanan dan periklanan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

4.
5.

2.1
Kualitas Pelayanan
2.1.1 Pengertian Kualitas Pelayanan
Menurut Tjiptono (2008:51) kualitas
merupakan suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses
dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan konsumen. Sedangkan menurut Stanton
(2002:220), pelayanan adalah kegiatan yang dapat
didefinisikan secara tersendiri yang pada
hakekatnya bersifat tak teraba (intangible), yang
merupakan pemenuhan kebutuhan, dan tidak
harus terikat penjualan produk atau jasa lain.
Pelayanan adalah merupakan tindakan atau
perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak
kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat
intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak
menghasilkan sesuatu. Produksi jasa bisa
berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.
Menurut Kotler (2002:83) definisi
pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada
pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud
dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan
pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan
perilaku produsen dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen demi
tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.
Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi
akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta
pembelian ulang yang lebih sering.
Kemamampuan
perusahaan
untuk
memberikan kualitas pelayanan yang prima
merupakan salah satu faktor penting untuk dapat
menarik
konsumen
baru
maupun
mempertahankan
konsumen lama. Strategi
bersaing yang dapat ditempuh oleh pelaku bisnis
dalam menghadapi era globalisasi dan tantangan
bisnis yang semakin berat pada saat ini maupun
di masa mendatang, didasarkan pada enam
alternatif kecenderungan bersaing sebagai berikut:
(Yamit,2010:4).
1.
2.
3.

Customer Satifaction (kepuasan pelanggan)
Value Creations (penciptaan nilai)
Product
Development
(pengembangan
produk)
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6.

Benchmarking (patok duga)
International
Organiszation
Standardization (ISO-9000)
Total Quality Management (TQM).

for

2.2 Dimensi Kualitas Pelayanan
Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry
(1985) untuk mengevaluasi kualitas jasa
pelanggan umumnya menggunakan lima dimensi
adalah sebagai berikut:
1. Tangibles
Tangibles merupakan bukti nyata dari
kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh
penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya
dimensi tangibles ini akan menumbuhkan
image penyedia jasa terutama bagi konsumen
baru dalam mengevaluasi kualitas jasa.
Perusahaan yang tidak memperhatikan
fasilitas fisiknya akan menumbuhkan
kebingungan atau bahkan merusak image
perusahaan.
Jadi yang dimaksud dengan dimensi
tangibles adalah suatu lingkungan fisik di
mana jasa disampaikan dan di mana
perusahaan dan konsumennya berinteraksi
dan komponen-komponen tangibles akan
memfasilitasi komunikasi jasa tersebut.
Komponen-komponen dari dimensi tangibles
meliputi penampilan fisik seperti gedung,
ruangan
front-office,
tempat
parkir,
kebersihan, kerapian, kenyamanan ruangan,
dan penampilan karyawan.
2. Reliability
Reliability atau keandalan merupakan
kemampuan perusahaan untuk melaksanakan
jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan
secara tepat waktu. Pentingnya dimensi ini
adalah kepuasan konsumen akan menurun
bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan
yang dijanjikan. Jadi komponen atau unsur
dimensi
reliability
ini
merupakan
kemampuan
perusahaan
dalam
menyampaikan jasa secara tepat dan
pembebanan biaya secara tepat.
3. Responsiveness
Responsiveness
atau
daya
tanggap
merupakan kemampuan perusahaan yang
dilakukan secara langsung karyawan untuk
memberikan pelayanan dengan cepat dan
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tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan
persepsi yang positif terhadap kualitas jasa
yang diberikan. Termasuk didalamnya jika
terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam
penyampaian jasa, pihak penyedia jasa
berusaha memperbaiki atau meminimalkan
kerugian konsumen dengan segera. Dimensi
ini menekankan pada perhatian dan
kecepatan karyawan yang terlibat untuk
menanggapi permintaan, pertanyaan, dan
keluhan konsumen. Jadi komponen atau
unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan
karyawan dalam melayani pelanggan,
kecepatan karyawan dalam melayani
pelanggan,
dan
penanganan
keluhan
pelanggan.
4. Assurance
Assurance
atau
jaminan
merupakan
pengetahuan dan perilaku employee untuk
membangun kepercayaan dan keyakinan
pada diri konsumen dalam mengkonsumsi
jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat
penting
karena
melibatkan
persepsi
konsumen terhadap resiko ketidakpastian
yang tinggi terhadap kemampauan penyedia
jasa. Perusahaan membangun kepercayaan
dan kesetiaan konsumen melalui karyawan
yang terlibat langsung menangani konsumen.
Jadi komponen dari dimensi ini terdiri dari
kompetensi
karyawan
yang
meliputi
keterampilan, pengetahuan yang dimiliki
karyawan untuk melakukan pelayanan dan
kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal
yang berhubungan dengan kepercayaan
konsumen kepada perusahaan seperti reputasi
perusahaan, prestasi dan lain-lain.
5. Emphaty
Emphaty merupakan kemampuan perusahaan
yang dilakukan langsung oleh karyawan
untuk
memberikan
perhatian
kepada
konsumen secara individu, termasuk juga
kepekaan terhadap kebutuhan konsumen. Jadi
komponen dari dimensi ini merupakan
gabungan dari akses (acces) yaitu kemudahan
untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan
oleh perusahaan. Komunikasi merupakan
kemampuan
melakukan
untuk
menyampaikan informasi kepada konsumen
atau memperoleh masukan dari konsumen
dan pemahaman merupakan usaha untuk
mengetahui dan memahami kebutuhan dan
keinginan konsumen.
Selanjutnya dimensi layanan tersebut
dijabarkan lagi secara terperinci mencakup
(Suryani, 2008:122):
1. Reliabilitas.
Pelanggan
akan
menilai
reliabilitas
berdasarkan pada sejauhmana perusahaan
jasa memberikan layanan yang konsisten
sesuai dengan yang dijanjikan.

2.

Daya Tanggap.
Pelanggan akan menilai kualitas layanan dari
kecepatan pegawai dalam menanggapi dan
menindaklanjuti keluhan yang disampaikan
oleh pelanggan.
3. Kompetensi.
Pelanggan akan menilai kualitas layanan dari
aspek kompetensi para pegawai yang
menangani layanan kepada pelanggan.
Kompetensi dinilai dari kemampuan petugas
dalam menguasai produk dan jasa yang
ditawarkan, prosedur, instruksi kerja dan
kebijakan terkait.
4. Akses.
Jika perusahaan jasa memberikan kemudahan
kepada nasabah atau anggotanya untuk
kontak dengan perusahaan dan karyawannya
atau berupaya untuk mendekatkan lokasinya
dengan pelanggan, sehingga pelanggan
mendapatkan kemudahan untuk berhubungan
dengan perusahaan, maka pelanggan akan
menilai memperoleh kemudahan dalam
mengakses dan memanfaatkan layanan jasa
yang ditawarkan. Adanya kemudahan dalam
mengakses ini akan dinilai sebagai bagian
penting dari layanan yang bermutu.
5. Kesopanan
Setiap pelanggan, pasti akan senang jika
dilayani dengan sopan sesuai dengan tata
karma yang berlaku dimasyarakat. Oleh
karena itu, sopan santun karyawan menjadi
salah satu bagian yang dinilai oleh pelanggan
dan menjadi bagian dari kualitas jasa.
6. Kemampuan komunikasi.
Kemampuan pegawai yang berhubungan
langsung dengan pelanggan menjadi salah
satu penilaian nasabah dan masyarakat
terhadap kualitas layanan yang diberikan.
7. Kredibilitas.
Kredibilitas pegawai merupakan hal yang
penting yang dinilai oleh pelanggan.
Kredibilitas ini selain terkait dengan faktor
kejujuran
juga terkait dengan hal-hal
sifatnya psikologis yang mengarah pada
munculnya kepercayaan dan ketertarikan
pelanggan pada jasa yang ditawarkan.
8. Keamanan.
Keamanan merupakan unsur penting yang
dipertimbangkan pelanggan.
9. Faktor berwujud dan fasilitas fisik lainnya.
Lokasi, kondisi tempat ruangan, tempat
parkir serta sarana fisik yang ada menjadi
faktor yang dipertimbangkan dalam menilai
kualitas layanan.
Dimensi-dimensi kualitas jasa harus diramus
dengan baik, jika tidak dapat menimbulkan
kesenjangan antara perusahaan dan pelanggan,
karena perbedaan persepsi mereka tentang wujud
pelayanan. Lima kesenjangan (gap) yang
menyebabkan adanya perbedaan persepsi
Proceeding SNIT 2011: Hal. B-87

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 201
mengenai kualitas jasa adalah sebagai berikut:
(Lupiyoadi,2006:184)
1. Kesenjangan persepsi manajemen, yaitu
adanya perbedaan antara penilaian pelayanan
menurut pengguna jasa dan persepsi
manajemen mengenai harapan pengguna jasa.
Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya
orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan
yang tidak memadai atas temuan penelitian,
kurangnya interaksi antara pihak manajemen
dengan pelanggan, komunikasi dari bawah ke
atas yang kurang memadai, serta terlalu
banyaknya tingkatan manajemen.
2. Kesenjanagan spesifikasi kualitas, yaitu
kesenjangan antara persepsi manajemen
mengenai harapan pengguna jasa dan
spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan terjadi
antara lain karena tidak memadainya
komitmen manajemen terhadap kualitas jasa,
persepsi mengenai ketidaklayakan, tidak
memadainya standardisasi tugas, dan tidak
adanya penyusunan tujuan.
3. Kesenjangan penyampaian jasa, yaitu
kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa
dan penyampaian jasa. Kesenjangan ini
terutama disebabkan oleh faktor-faktor:
• Ambiguitas peran, yaitu sejauh mana
karyawan dapat melakukan tugas sesuai
dengan
harapan
manajer
tetapi
memuaskan pelanggan.
Konflik peran, yaitu sejauh mana
karyawan meyakini bahwa mereka tidak
memuaskan semua pihak.
• Kesesuaian karyawan dengan tugas yang
harus dikerjakan.
• Kesesuaian teknologi yang digunakan
oleh karyawan.
• Sistem pengendalian dari atasan, yaitu
tidak memadainya sistem penilaian dan
sistem imbalan.
• Kontrol yang diterima, yaitu sejauh
mana karyawan merasakan kebebasan
atau fleksibilitas untuk menentukan cara
pelayanan.
• Kerja tim, yaitu sejauh mana karyawan
dan manajemen merumuskan tujuan
bersama di dalam memuaskan pelanggan
secara bersama-sama dan terpadu.
4. Kesenjangan komunikasi pemasaran, yaitu
kesenjangan antara penyampaian jasa dan
komunikasi eksternal. Harapan pelanggan
mengenai kualitas jasa dipengaruhi oleh
pernyataan yang dibuat oleh perusahaan
melalui komunikasi pemasaran. Kesenjangan
ini terjadi karena:
• Tidak
memadainya
komunikasi
horizontal
• Adanya kecenderungan memberi janji
yang berlebihan
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5.

Kesenjangan
dalam
pelayanan
yang
dirasakan, yaitu perbedaan persepsi antara
jasa yang dirasakan dan yang diharapkan
oleh pelanggan. Jika keduanya terbukti sama,
maka perusahaan akan memperoleh citra dan
dampak positif. Namun bila yang diterima
lebih rendah dari yang diharapkan, maka
kesenjangan
ini
akan
menimbulkan
permasalahan bagi perusahaan.

2.3 Periklanan
Periklanan pada dasarnya merupakan salah
satu tahap dari pemasaran, yang tiap-tiap tahap itu
bagaikan mata rantai yang saling berhubungan
dan jaringannya akan terputus jika salah satu mata
rantai itu lemah. Periklanan menjadi tahap yang
penting yang sama pentingnya dengan tahaptahap lain dalam proses pemasaran. Iklan
merupakan salah satu bentuk promosi yang paling
banyak
digunakan
perusahaan
dalam
mempromosikan produknya. Menurut Tjiptono
(2008:226) iklan adalah bentuk komunikasi tidak
langsung, yang didasari pada informasi tentang
keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang
disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan
rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran
seseorang untuk melakukan pembelian.
Periklanan merupakan salah satu perangkat
dalam promosi. Periklanan menurut Lupiyoadi
(2006:120) merupakan salah satu bentuk dari
komunikasi
interpersonal
(interpersonal
communication) yang digunakan oleh perusahaan
barang atau jasa. Adapun pengertian periklanan
menurut Kotler&Armstrong (2001:153) adalah
segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor
untuk melakukan presentasi dan promosi
nonpribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau
jasa, dan periklanan menurut
Swastha dan
Sukotjo (2002: 223) adalah komunikasi nonindividu, dengan sejumlah biaya, melalui
berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan,
lembaga non-laba, serta individu-individu. Istilah
periklanan berbeda dengan iklan, karena iklan
adalah beritanya itu sendiri, sedangkan periklanan
adalah prosesnya, yaitu suatu program kegiatan
untuk mempersiapkan berita tersebut dan
menyebarluaskan kepada pasar.
Periklanan merupakan bentuk presentasi dan
promosi non pribadi tentang ide, barang dan jasa
yang dibayar oleh sponsor tertentu. Komunikasi
yang dilakukan bersifat massal, karena
menggunakan media massa seperti radio, surat
kabar, surat pos, televisi serta majalah dan lainlain. Iklan yang dipasang pada media-media
tersebut dapat memberikan umpan balik kepada
sponsor berupa tanggapan, meskipun dalam
tenggang waktu tertentu atau tidak secepat
personal selling. Dalam kegiatan periklanan ini
terdapat dua keputusan yang harus diambil yaitu
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menentukan iklan yang harus disampaikan kepada
pasar yang dituju dan memilih media yang sesuai
(Swastha dan Irawan, 2005: 351).
Peranan periklanan dalam pemasaran jasa
adalah untuk membangun kesadaran (awareness)
terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan,
menambah pengetahuan konsumen tentang jasa
yang ditawarkan, membujuk calon konsumen
untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut,
dan membedakan diri perusahaan satu dengan
perusahaan lain yang mendukung positioning
jasa. (Lupiyoadi,2006:120). Adapun tujuan
periklanan menurut
Lupiyoadi (2006:120)
adalah:
1. Iklan yang bersifat memberikan informasi
(information advertising), merupakan iklan
yang secara panjang lebar menerangkan
produk dan jasa dalam tahap rintisan
(perkenalan) guna menciptakan permintaan
atas produk tersebut.
2. Iklan membujuk (persuasive advertising),
iklan menjadi penting dalam situasi
persaingan, dimana sasaran perusahaan
adalah menciptakan permintaan yang selektif
akan merek tertentu.
3. Iklan pengingat (reminder advertising), iklan
ini akan sangat penting dalam tahap
kedewasaan (maturity) suatu produk untuk
menjaga agar konsumen selalu ingat akan
produk tersebut.
4. Iklan
pemantapan
(reinforcement
advertising),
iklan
yang
berusaha
meyakinkan para pembeli bahwa mereka
telah mengambil pilihan tepat.
Tujuan periklanan yang terutama adalah
menjual atau meningkatkan penjualan barang,
jasa atau ide. Adanya kegiatan periklanan sering
mengakibatkan terjadinya penjualan dengan
segera, meskipun banyak juga penjualan yang
baru terjadi pada waktu mendatang. Dari segi
lain, tujuan periklanan yang riil adalah
mengadakan komunikasi secara efektif. Yang
menjadi sasaran dalam periklanan adalah
masyarakat atau pasar, jadi bukannya seorang
individu.
Masyarakat
sebagai
penerima
berita/iklan sering dapat terpengaruh dan ingin
merubah sikap atau tingkahlaku mereka. Tetapi
masyarakat, atau bahkan pengusaha sendiri tidak
menyadari adanya kenyataan tersebut. Dengan
demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa
tujuan periklanan adalah untuk meningkatkan
penjualan yang menguntungkan. Adapun
beberapa tujuan lain dari periklanan adalah
(Swastha dan Sukotjo, 2002: 223) :
1. Mendukung program personal selling dan
kegiatan promosi yang lain.
2. Mencapai orang-orang yang tidak dapat
dicapai oleh tenaga penjualan/ salesman
dalam jangka waktu tertentu.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Mengadakan
hubungan
dengan
para
penyalur, misalnya dengan mencantumkan
nama dan alamatnya.
Memasuki daerah pemasaran baru atau
menarik langganan baru.
Memperkenalkan produk baru.
Menambah penjualan industri.
Mencegah timbulnya barang-barang tiruan.
Memperbaiki reputasi perusahaan dengan
memberikan pelayanan umum melalui
periklanan.
Menurut Tjiptono (2008:226) iklan memiliki
empat fungsi utama, yaitu:
Menginformasikan
khalayak
mengenai
bentuk seluk beluk produk (informative).
Mempengaruhi khalayak untuk membeli
(persuading).
Menyegarkan informasi yang telah diterima
khalayak (reminding).
Menciptakan suasana yang menyegarkan
sewaktu khalayak menerima dan mencerna
informasi (entertainment).

2.4 Keputusan Pembelian/Transaksi
Menurut pendapat Swastha (2005: 158)
bahwa konsumen dapat memutuskan terhadap
suatu produk atau jasa, salah satunya dengan
meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi
melalui media periklanan.
Menurut Kotler (2002:212) keputusan adalah
sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah
yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari
informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat
keputusan membeli dan perilaku setelah membeli
yang dilalui konsumen.
Keputusan merupakan bagian/salah satu
elemen penting dari perilaku nasabah disamping
kegiatan fisik yang melibatkan nasabah dalam
menilai, mendapatkan dan mempergunakan
barang - barang serta jasa ekonomis. Perspektif
pemecahan masalah mencakup semua jenis
perilaku pemenuhan kebutuhan dan jajaran luas
dari faktor-faktor yang memotivasi dan
mempengaruhi keputusan konsumen.
Pengambilan keputusan merupakan suatu
kegiatan individu yang secara langsung terlibat
dalam mendapatkan dan mempergunakan barang
yang ditawarkan. Tahap-tahap proses keputusan
pembelian menurut Kotler dan Armstrong
(2007:224) adalah sebagai berikut:
1. Pengenalan kebutuhan (need recognition),
proses membeli dengan pengenalan masalah
atau kebutuhan pembeli menyadari suatu
perbedaan
antara
keadaan
yang
sebenarnya
dan
keadaan
yang
diinginkannya.
Kebutuhan
itu
dapat
digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri
pembeli atau dari luar.
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2.

Pencarian informasi konsumen mungkin
tidak berusaha secara aktif dalam mencari
informasi sehubungan dengan kebutuhannya.
Seberapa jauh orang tersebut mencari
informasi tergantung pada kuat lemahnya
dorongan kebutuhan, banyaknya informasi
yang dimiliki, kemudahan memperoleh
informasi, tambahan dan kepuasan yang
diperoleh dari kegiatan mencari informasi.
Biasanya jumlah kegiatan mencari informasi
meningkat tatkala konsumen bergerak dari
keputusan situasi pemecahan masalah yang
terbatas ke pemecahan masalah yang
maksimal.
3. Evaluasi alternatif.
Informasi yang didapat dari calon pembeli
digunakan untuk memperoleh gambaran yang
lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang
dihadapinya serta daya tarik masing-masing
alternatif.
Produsen
harus
berusaha
memahami cara konsumen mengenal
informasi yang diperolehnya dan sampai
pada sikap tertentu mengenai produk,
promosi dan keputusan untuk pembeli.
4. Keputusan membeli
Produsen harus memahami bahwa konsumen
mempunyai cara sendiri dalam menangani
informasi yang diperolehnya dengan
membatasi alternatif-alternatif yang harus
dipilih atau dievaluasi untuk menentukan
produk mana yang akan dibeli.
5. Perilaku Pasca pembelian
Apabila barang yang dibeli tidak memberikan
kepuasan yang diharapkan, maka pembeli
akan merubah sikapnya terhadap merek
barang tersebut menjadi sikap negatif,
bahkan mungkin akan menolak dari daftar
pilihan. Sebaliknya bila konsumen mendapat
kepuasan dari barang yang dibelinya maka
keinginan untuk membeli terhadap merek
barang tersebut cenderung untuk menjadi
lebih kuat. Produsen harus mengurangi
perasaan tidak senang atau perasaan negatif
terhadap suatu produk dengan cara
membantu konsumen menemukan informasi
yang membenarkan pilihan konsumen
melalui komunikasi yang diarahkan pada
orang-orang yang baru saja membeli
produknya.
Adapun faktor-faktor yang menentukan
adanya motif membeli produk menurut Kotler
(2002: 206):
1. Harga
Pengertian harga berbeda dengan produk
lainnya. Semakin murahnya harga suatu
produk akan semakin membuat tertarik para
calon konsumen.
2. Service yang ditawarkan
Pelayanan merupakan service yang di
tawarkan oleh perusahaan kepada konsumen.
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Pelayanan yang baik akan dijadikan motif
para nasabah untuk membeli produk/jasa.
3. Lokasi strategis
Lokasi yang strategis dapat dijadikan motif
konsumen dalam membeli produk/jasa.
Strategis dalam hal ini diartikan bahwa letak
atau lokasinya dapat dengan mudah
dijangkau oleh nasabah dan terletak dipusat
kegiatan perekonomian.
4. Kemampuan tenaga penjual
Kepercayaan
merupakan
termasuk
kemampuan tenaga penjual dimana faktor ini
juga
merupakan
motif
bagi
para
nasabah/konsumen dalam membeli suatu
produk.
5. Periklanan
Promosi
secara
besar-besaran
akan
menjadikan motif bagi nasabah untuk
membeli produk/jasa.
Bauran pemasaran (marketing mix) menurut
Lupiyoadi (2006:70), merupakan alat bagi
pemasaran yang terdiri atas berbagai unsur suatu
program pemasaran yang perlu dipertimbangkan
agar implementasi strategi pemasaran dan
positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses.
Bauran pemasaran untuk jasa menurut para pakar
pemasaran mencakup: (Lupiyoadi,2006:70)
1. Product (Produk) : jasa seperti apa yang
ingin ditawarkan
Produk merupakan keseluruhan konsep objek
atau proses yang memberikan sejumlah nilai
kepada konsumen. Yang Dimaksud produk
jasa adalah total produk, yang terdiri atas:
a. Produk inti (core product), merupakan
fungsi inti dari produk tersebut.
b. Produk yang diharapkan (expected
product)
c. Produk tambahan (augmented product)
d. Produk potensial (potential product)
2. Price (Harga) : bagaimana strategi penentuan
harga
Strategi penentuan harga (pricing) sangat
signifikan dalam pemberian nilai kepada
konsumen dan mempengaruhi citra produk,
serta keputusan konsumen untuk membeli.
3. Promotion (Promosi) : bagaimana promosi
yang harus dilakukan
Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi
adalah pemilihan promosi (promotion mix).
Bauran pemasaran terdiri atas:
a. Iklan (advertising)
b. Penjualan perorangan (personel selling)
c. Promosi penjualan (sales promotion)
d. Hubungan masyarakat ( public relation)
e. Informasi dari mulut ke mulut (word of
mouth)
f. Surat pemberitahuan langsung (direct
mail)
4. Place (Tempat) : bagaimana sistem
penyampaian jasa yang akan diterapkan
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5.

6.

Tempat dalam jasa merupakan gabungan
antara lokasi dan keputusan atas saluran
distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan
bagaimana cara penyampaian jasa kepada
konsumen dan dimana lokasi yang strategis.
People (Orang) : jenis kualitas dan kuantitas
orang yang akan terlibat dalam pemberian
jasa.
Orang
dalam
hubungannya
dengan
pemasaran jasa, maka orang yang berfungsi
sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi
kualitas jasa yang diberikan. Keputusan
dalam orang ini berarti berhubungan dengan
seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen
sumber daya manusia. Untuk mencapai
kualitas terbaik maka pegawai harus dilatih
untuk menyadari pentingnya pekerjaan
mereka, yaitu memberikan konsumen
kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya.
Pentingnya orang dalam pemasaran jasa
berkaitan erat dengan pemasaran internal,
yaitu hubungan antara setiap karyawan dan
departemen dalam suatu perusahaan yang
dalam hal ini dapat diposisikan sebagai
konsumen internal dan pemasok internal.
Tujuan dari adanya hubungan tersebut adalah
untuk mendorong orang dalam kinerja
memberikan kepuasan kepada konsumen.
Process ( Proses) : bagaiaman proses dalam
operasi jasa tersebut.
Proses merupakan gabungan semua aktivitas,
umumnya terdiri atas prosedur, jadwal

3. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Model Penelitian
Penelitian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan metode survey, yaitu kegiatan
mengumpulkan
data
sebanyak-banyaknya
mengenai fakta-fakta yang merupakan pendukung
terhadap penelitian, dengan maksud untuk
mengetahui status, gejala, menentukan kesamaan
status dengan cara membandingkan dengan
standar yang sudah dipilih dan ditentukan. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu
menggunakan data penelitian berupa angka-angka
dan analisis menggunakan statistik.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode
eksplanatory
yang
menguraikan,
menggambarkan dan menjelaskan serta mencapai
jawaban tentang pengaruh kualitas pelayanan dan
periklanan
terhadap
keputusan
nasabah
melakukan transaksi pada Perum Pegadaian
Cabang Senen Jakarta Pusat dengan pendekatan
kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan
data-data
kuantitatif
yang
berbentuk angka atau data kualitatif
yang
diangkakan. Dengan demikian data-data yang
diperoleh saling melengkapi dan terintegritas
satau
sama
lainnya,
sehingga
dapat

pekerjaan, mekanisme, aktivititas, dan hal-hal
rutin,
dimana
jasa
dihasilkan
dan
disampaikan kepada konsumen.
7. Customer Service ( Layanan Konsumen) :
tingkat jasa yang bagaimana yang akan
diberikan kepada konsumen.
Layanan konsumen (customer service) pada
pemasaran jasa lebih dilihat sebagai hasil dari
kegiatan distribusi dan logistik, dimana
pelayanan diberikan kepada konsumen untuk
mencapai kepuasan. Layanan konsumen
meliputi aktivitas untuk memberikan
kegunaan waktu
dan tempat termasuk
pelayanan pra transaksi , saat transaksi, dan
pasca transaksi. Kegiatan sebelum transaksi
(pra-transaksi) akan turut mempengaruhi
kegiatan transaksi dan setelah transaksi,
karena itu kegiatan pendahuluannya harus
sebaik
mungkin
sehingga
konsumen
memberikan respon yang positif dan loyalitas
yang tinggi.
Adapun tahapan proses pembelian jasa
menurut Umar (2003:4) adalah tahap pertama
dimulai dari kesadaran akan adanya kebutuhan,
lalu ditindaklanjuti dengan pencarian jasa-jasa
yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut,
selanjutnya dilakukan proses evaluasi atas
alternatif jasa tersebut. Tahap keempat adalah
keputusan pembelian pada jasa yang dianggap
paling cocok oleh konsumen tersebut, tahap
kelima adalah tahap evaluasi atas produk jasa
yang dikonsumsi.
dipertanggungjawabkan dan dapat memecahkan
masalah.
Desain model penelitian yang dilakukan
adalah hubungan parsial antara variabel
independen X (kualitas pelayanan) terhadap
variabel Y (keputusan nasabah melakukan
transaksi), dapat dirumuskan dengan model yaitu:
Ŷ = f(X1) diprediksikan sebagai:
Ŷ = a + b1X1 + e

3.2 Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah seluruh nasabah
yang melakukan transaksi di Perum Pegadaian
Cabang Senen Jakarta Pusat yang beralamat di
Jalan Senen Raya No. 36 Jakarta Pusat pada bulan
September s.d Maret 2011. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
Accidental
Sampling
(Sampling
aksidental), yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja nasabah
yang melakukan transaksi yang secara kebetulan
bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan
sebagai sampel, bila dipandang orang yang
ditemui itu cocok sebagai sumber data(Sugiyono,
2010:218).
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Untuk menentukan jumlah sampel akan
digunakan rumus Sloven dalam Umar (2008:78)
mengatakan bahwa ukuran sampel adalah:
N
n

=

1+ Ne2

Dimana :
n : ukuran sampel
N: ukuran populasi
e : toleransi presisi ketepatan rata-rata yang
diharapkan tidak menyimpang dari 10%.
Ukuran sampel yang dapat diambil berdasarkan
rumus diatas adalah 97 responden.
4 Teknik Analisis Data
4.1 Analisis Skoring
Analisis ini digunakan untuk mendapatkan
data kuantitatif, yaitu data diperoleh melalui
pengisian kuesioner dengan menggunakan skor
nilai pada setiap jawaban. Skor nilai tersebut
adalah sangat setuju diberi skor 5(lima), setuju
diberi skor 4(empat), netral diberi skor 3(tiga),
tidak setuju diberi skor 2(dua), dan sangat tidak
setuju diberi skor 1(satu).
4.2 Analisis Statistik
Digunakan untuk menjawab permasalahan
dan membuktikan hipotesis yang diajukan yaitu
melihat pengaruh kualitas pelayanan, periklanan
terhadap keputusan nasabah melakukan transaksi
baik secara simultan maupun parsial. Analisis
dilakukan dengan menggunakan bantuan software
SPSS (Statistical Product and Service Solution)
release 17.

5. Rancangan Pengujian Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan
sementara karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum
didasarkan pada fakta-fakta empiris yang
diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono,
2010:51). Adapun yang menjadi hipotesis dalam
penelitian ini adalah:
1. Secara simultan ada pengaruh secara positif
dan signifikan kualitas pelayanan dan
periklanan terhadap keputusan nasabah
melakukan transaksi pada Perum Pegadaian
Pagadaian Cabang Senen Jakarta Pusat.
2. Secara parsial ada pengaruh secara positif
dan signifikan kualitas pelayanan terhadap
keputusan nasabah melakukan transaksi pada
Perum Pegadaian Cabang Senen Jakarta
Pusat.
3. Secara parsial ada pengaruh secara positif
dan signifikan
periklanan terhadap
keputusan nasabah melakukan
transaksi
pada Perum Pegadaian Cabang Senen Jakarta
Pusat.
Dalam upaya menganalisa masalah yang
dikemukakan dan menguji ketiga hipotesis, pada
umumnya akan dianalisis melalui pendekatan
kualitatif naratif dan analitis. Untuk menguji
antara independent variable dengan dependent
variable digunakan model-model kausalitik,
diantaranya melalui parameter korelasi dan
regresi. Untuk mengamati masing-masing
signifikan model, akan dilakukan melalui
penduga uji t dan f hitung.

5.
HASIL PENELITIAN
5.1. Pengujian Hipotesis
5.1.1 Uji F
Pengujian regresi secara overall dilakukan
dengan menggunakan uji F. Pengujian ini
dilakukan
dengan
menggunakan
tingkat
signifikansi 95% atau α=5%, keputusan yang
diambil adalah sebagai berikut :
H0 : b1 = b2 = 0; tidak terdapat Pengaruh Kualitas
Pelayanan dan Periklanan secara bersama-sama
terhadap Keputusan
Nasabah
Melakukan
Transaksi pada Perum Pegadaian cabang Senen
Jakarta Pusat.
Ha : Salah satu atau kedua ba # 0 ; terdapat
pengaruh Kualitas Pelayanan dan Periklanan

Tabel 1 Uji F
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secara bersam-sama terhadap Keputusan Nasabah
Melakukan Transaksi pada Perum Pegadaian
cabang Senen Jakarta Pusat.
Dasar pengambilan Keputusan adalah :
• Jika FSig. < Ftabel maka H0 diterima dan Ha
ditolak
• Jika FSig. > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha
diterima
Hasil pengujian Uji F dengan bantuan pengolahan
komputer berdasarkan perhitungan SPSS,
diperoleh nilai koefisien Fhitung sebagai berikut:
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ANOVAb
Model

Sum of
Squares

Mean
Square

df

1 Regression

2246.852

2

Residual

1543.265

94

Total

3790.118

96

F

Sig.

1123.426 68.428

.000a

16.418

a. Predictors: (Constant), PERIKLANAN, KUALITAS
PELAYANAN
b. Dependent Variable: KEPUTUSAN TRANSAKSI
Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai
FSig. adalah sebesar 68,428 sedangkan degree of
freedom pada angka 2 dan 95 dalam tabel Ftabel
diperoleh nilai sebesar 3,09 sehingga nilai FSig.
sebesar 68,428 > nilai Ftabel sebesar 3,09, dengan
hasil signifikasinya sebesar 0,000, karena nilai
signifikansinya sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari
0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk
memprediksi keputusan nasabah melakukan
transaksi. Nilai FSig. sebesar 68,428 > nilai Ftabel
sebesar 3,09, dengan hasil signifikasinya sebesar
0,000 < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima
sehingga dapat dikatakan bahwa antara kualitas
pelayanan dan periklanan secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif
terhadap keputusan nasabah dalam melakukan
transaksi. Maka hipotesis yang pertama yang
menyatakan secara simultan ada pengaruh secara
posisif dan signifikan Kualitas Pelayanan dan
Periklanan
terhadap
Keputusan
Nasabah
Melakukan Transaksi Pada Perum Pegadaian
Cabang Senen Jakarta diterima.

5.1.2 Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui
pengaruh secara parsial variabel independen
(kualitas pelayanan, periklanan) terhadap variabel
dependen (keputusan nasabah melakukan
transaksi). Berikut akan dijelaskan pengujian
masing-masing variabel secara parsial:
1.

Variabel Kualitas Pelayanan

Ho : b1 ≤ 0 : Kualitas pelayanan tidak
berpengaruh secara positif dan
signifikan
terhadap keputusan nasabah melakukan transaksi.
Ha : b1 > 0 : Kualitas pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah
melakukan transaksi.
Hasil uji t untuk variabel X1 ( kualitas
pelayanan) diperoleh nilai t hitung = 4,743
dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05, didapat t
tabel sebesar 1,98. Ini berarti t Sig. > t tabel, yang
berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan

demikian maka, hipotesis pertama yaitu ada
pengaruh secara positif dan signifikan antara
kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah
melakukan transaksi pada Perum Pegadaian
Cabang Senen Jakarta Pusat dapat diterima. Arah
koefisien regresi positif berarti bahwa kualitas
produk memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap keputusan nasabah melakukan transaksi.
Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa
kualitas produk yang semakin baik, akan
mempercepat keputusan nasabah melakukan
transaksi.
2.

Variabel Periklanan

Ho:b2 ≤0 : Periklanan tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah
melakukan transaksi
Ha:b2 > 0 : Periklanan berpengaruh positif
signifikan terhadap keputusan nasabah melakukan
transaksi
Hasil uji t variabel X2 (Periklanan) diperoleh
nilai t hitung = 4,057 dengan tingkat signifikansi
0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi
0,05, didapat ttabel sebesar 1,980. Ini berarti t Sig.> t
tabel, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.
Dengan demikian maka, hipotesis kedua dapat
diterima. Arah koefisien regresi adalah positif
berarti bahwa periklanan memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap keputusan
nasabah melakukan transaksi. Dengan kata lain
dapat disimpulkan bahwa iklan yang semakin
menarik, dengan bahasa yang mudah dipahami,
dan sering ditayangkan akan mepmengaruhi
keputusan nasabah melakukan transaksi Pada
Perum Pegadaian Cabang Senen Jakarta Pusat.
5.2

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan
untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel
kualitas pelayanan dan periklanan secara
bersama-sama maupun secara parsial terhadap
keputusan nasabah melakukan transaksi pada
Perum Pegadaian Cabang Senen Jakarta Pusat.
Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier
berganda dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3 Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Standardize
Unstandardized
d
Coefficients Coefficients
Model

Std.
Error

B

1 (Constant)

Beta

t

Sig.

8.795

2.413

3.644 .000

KUALITAS
PELAYANA
N

.312

.066

.448 4.743 .000

PERIKLANA
N

.385

.095

.383 4.057 .000

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN TRANSAKSI
Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh
model regresi linier berganda:
Ŷ1 = 8,795+ 0,312 X1 + 0,385X2 + e
Nilai b1 adalah 0,312 dan b2 adalah 0,385,
sehingga b1 dan b2 > 0, berarti bahwa variabel
kualitas pelayanan dan periklanan mampu
menjelaskan
variabel
keputusan
nasabah
5.3 Koefisien
Korelasi
Determinasi

dan

Koefisien

melakukan transaksi dengan arah yang positif.
Variabel X1 dan X2 memiliki tingkat signifikansi
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf nyata
sebesar 0,05 yang berarti bahwa kualitas
pelayanan dan periklanan secara signifikan
berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah
melakukan transaksi pada Perum Pegdaian
Cabang Senen Jakarta Pusat.
Nilai koefisien korelasi berganda antara
Kualitas Pelayanan(X1) dan Periklanan(X2)
dengan Keputusan Nasabah Melakuakan
Transaksi (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Koefisien Korelasi Kualitas Pelayanan(X1) dan Periklanan(X2)
Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Transaksi

Correlations
KEPUTU
SAN
TRANSA
KSI
Pearson
Correlation

Sig. (1-tailed)

N

KUALIT
AS
PELAYA PERIKLA
NAN
NAN

KEPUTUSAN
TRANSAKSI

1.000

.722

.704

KUALITAS
PELAYANAN

.722

1.000

.717

PERIKLANAN

.704

.717

1.000

KEPUTUSAN
TRANSAKSI

.

.000

.000

KUALITAS
PELAYANAN

.000

.

.000

PERIKLANAN

.000

.000

.

KEPUTUSAN
TRANSAKSI

97

97

97

KUALITAS
PELAYANAN

97

97

97

PERIKLANAN

97

97

97

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil
perhitungan
dan
pengujian diketahui bahwa besarnya koefisien
korelasi berganda antara Kualitas Pelayanan (X1)
dan Periklanan (X2) dengan Keputusan Nasabah
Melakukan Transaksi adalah 0.770, artinya
keeratan hubungan antara Kualitas Pelayanan dan
Periklanan adalah sebesar 77.0%. Hubungan ini
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menunjukan kuat karena berada di antara 0.600 –
0.7999, yang berarti bahwa Kualitas Pelayanan
dan Periklanan yang dilakukan oleh Perum
Pegadaian Cabang Senen Jakarta Pusat
mengakibatkan Keputusan Nasabah Melakukan
Transaksi akan meningkat.
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Nilai
koefisien
determinasi
kualitas
pelayanan dan periklananan terhadap keputusan

nasabah melakukan transaksi adalah:

Tabel 5 Koefisien Determinasi Kualitas Pelayanan dan
Periklanan Terhadap Keputusan Nasabah
Transaksi

Model
1

R
.770a

R Square

Adjusted R
Square

.593

Melakukan

Std. Error of the Estimate

.584

4.051878

a. Predictors: (Constant), PERIKLANAN, KUALITAS PELAYANAN
b. Dependent Variable: KEPUTUSAN TRANSAKSI
Sumber : Data Primer Diolah

Nilai koefisien determinasinya (R)2 sebesar 0.593
maka diketahui bahwa sebesar 59.3% variasi
(naik-turunnya) keputusan nasabah melakukan
transaksi pada Perum Pegdaian Cabang Senen
Jakarta Pusat dipengaruhi atau mampu dijelaskan
oleh variabel kualitas pelayanan dan periklanan,
sedangkan sisanya sebesar 41.7% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model
penelitian.
Secara umum penelitian ini menunjukkan
hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa
kondisi penilaian responden terhadap variabelvariabel penelitian ini secara umum sudah baik.
Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya
tanggapan kesetujuan yang tinggi dari responden
terhadap kondisi dari masing masing variabel
penelitian. Dari hasil tersebut selanjutnya
diperoleh bahwa dua
variabel independen yaitu kualitas produk dan
periklanan memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap keputusan nasabah melakukan
transaksi pada Perum Pegadaian Cabang Senen
Jakarta Pusat.
Pengujian hipotesis pertama
menunjukkan
adanya pengaruh yang positif dan signifikan
variabel kualitas pelayanan terhadapkeputusan
nasabah melakukan transaksi pada Perum
Pegadaian Cabang Senen Jakarta Pusat. Hasil ini
menunjukkan bahwa penilaian yang baik
mengenai kualitas pelayanan yang sesuai dengan
tingkat keinginan nasabah
akan mendorong
mnasabah
untuk melakukan transaksi pada
Perum Pegadaian Cabang Senen Jakarta Pusat.

Hasil ini menjelaskan bahwa hasil
pengalaman nasabah dalam menggunakan jasa
akan menghasilkan penilaian nasabah terhadap
produk atau jasa tersebut. Apabila produk atau
tersebut dapat memuaskan keinginan nasabah
maka nasabah akan memberikan penilaian positif
terhadap produk tersebut. Dengan penilaian
tersebut maka nasabah akan tetap berkeinginan
untuk menggunakan jasa tersebut.
Hasil pengujian hipotesis kedua bahwa
periklanan mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan nasabah melakukan
transaksi. Hal ini berarti bahwa iklan yang
semakin menarik dan sering ditayangkan akan
meningkatkan keputusan nasabah melakukan
transaksi pada Perum Pegadaian Cabang Senen
Jakarta Pusat. Periklanan di media massa,
informasi dari rekan, dan periklanan yang
dilakukan pemasar akan dapat mendorong
terciptanya keputusan nasabah melakukan
transaksi. Pada saat periklanan yang dilakukan
oleh
pemasar
setelah
melalui
evaluasi
pembelian/transaksi alternatif dan mendapatkan
pilihan tersebut sudah sesuai dengan apa yang
dirasakan oleh nasabah dan sesuai dengan apa
yang diungkapkan dalam periklanan, maka
perilaku positif untuk melakukan transaksi akan
dapat terjadi, dan sebaliknya jika setelah evaluasi
nasabah tidak merasakan kesesuaian dengan isi
dari periklanan yang dilakukan maka perilaku
kurang baik untuk pembelian/transaksi akan
diberikan oleh nasabah.
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6. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan
maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :
1. Bedasarkan pengujian secara simultan
diperoleh nilai FSig. sebesar 68.428 dengan
nilai signifikasinya sebesar 0.000, sedangkan
degree of freedom pada angka 2 dan 95
dalam tabel Ftabel diperoleh nilai sebesar 3.09
sehingga nilai FSig. sebesar 68.428 > nilai
Ftabel = 3.09. Hal ini menunjukkan pengaruh
Kualitas Pelayanan dan Periklanan Terhadap
Keputusan Nasabah Melakukan Transaksi
pada Perum Pegadaian Cabang Senen Jakarta
Pusat secara bersama-sama adalah signifikan
positif, artinya secara bersama-sama kualitas
pelayanan dan periklanan yang dilakukan
oleh Perum Pegadaian Cabang Senen Jakarta
pusat akan meningkatkan keputusan nasabah
melakukan transaksi .
2. Berdasarkan pengujian secara parsial
pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap
Keputusan Nasabah Melakukan Transaksi
ditunjukkan dengan nilai tSig. sebesar 4.827
lebih besar dari ttabel sebesar 1.980 dengan
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nilai signifikasinya sebesar 0.000 < 0.05,
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh Kualitas
Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah
Dalam Melakukan Transaksi pada Perum
Pegadaian Cabang Senen Jakarta Pusat
adalah signifikan positif, artinya keputusan
nasabah dalam melakukan transaksi pada
Perum Pegadaian Cabang Senen Jakarta
Pusat akan meningkat dengan adanya kualitas
pelayanan.
Berdasarkan pengujian secara parsial
Pengaruh Periklanan Terhadap Keputusan
Nasabah Melakukan Transaksi ditunjukkan
dengan nilai tSig. sebesar 5.626 dengan nilai
ttabel sebesar 1.980 dengan nilai signifikasinya
sebesar 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak dan
Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa
pengaruh periklanan terhadap keputusan
nasabah adalah signifikan positif, artinya
keputusan nasabah dalam melakukan
transaksi pada Perum Pegadaian Cabang
Senen Jakarta Pusat akan meningkat dengan
adanya kegiatan periklanan.
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