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ABSTRACT

In the competitive world of banking are rapidly increasing, every bank sets their
corporate social responsibility to the community. Given such event the company
held its Corporate Social Responsibility (CSR). Implementation of Corporate
Social Responsibility conducted by Bank Mandiri is a form of self-awareness to
the community bank. The CSR program is seen as an effort to increase the
satisfaction and perceived value of customers Mandiri bank. The purpose of this
study was to test the influence of Corporate Social Responsibility and Customer
Satisfaction Rated that Considered impact on customers of the Mandiri bank in
Surabaya. This study uses survey questionnaire that was distributed to 100
respondents Mandiri bank customers. The analysis technique used in the study is
Partial Least Square (PLS). The results of this study indicate that the influence of
Corporate Social Responsibility significant effect on satisfaction and perceived
value of customers Mandiri bank in Surabaya.

Keyword: Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, Perceived
Value
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PENDAHUALUAN
Latar Belakang
Dalam persaingan dunia perbankan
yang semakin pesat, setiap bank
menetapkan adanya tanggung jawab
sosial
perusahaan
terhadap
masyarakat. Dengan adanya hal
demikian perusahaan mengadakan
program
Corporate
Social
Responsibility (CSR). CSR adalah
hal penting yang harus dilakukan
oleh setiap perusahaan karena CSR
merupakan
strategi
yang
berkelanjutan
terhadap
suatu
perusahaan.
CSR bukan lagi bersifat
sukarela, tetapi CSR saat ini sudah
bersifat
wajib
bagi
perusahaan.Dalam undang-undang
nomor 40/2007 tentang perseroan
terbatas (UU PT), yang disahkan
pada 20 juli 2007.
Pemerintah Indonesia turut
mengatur kebijakan mengenai CSR
secara yuridis agar perusahaanperusahaan di Indonesia mempunyai
komitmen dan lebih serius dalam
menjalankan
CSR.
Kebijakan
tersebut dinyatakan dalam undangundang
no.
40/2007
tentang
perseroan terbatas Bab V pasal 74
yang
menjelaskan
mengenai
tanggung jawab sosial dan

lingkungan dari perusahaan
atas eksistensinya dalam kegiatan
bisnis.
Dalam sektor perbankan juga
mempunyai pemikiran yang sama
dengan yang telah disebutkan
sebelumnya,
Bank
Indonesia
mewajibkan semua Bank untuk
melakukan program CSR. Saat ini
kepedulian perbankan sudah mulai
tampak nyata, beberapa bank sudah
mulai melakukan program ini, seperti
Bank Mandiri memberikan hibah
PKM, sumbangan untuk failitas
pendidikan
serta
memberikan
santunan kepada anak yatim maupun
korban bencana alam.
Pelaksanaan
Corporate
Social Responsibility yang dilakukan
oleh Bank Mandiri merupakan suatu
bentuk kepedulian bank mandiri
terhadap masyarakat. Semakin tinggi
tingkat CSR yang dilakukan, maka
semakin tinggi pula timbal balik
yang di dperoleh
terhadap
perusahaan.
Berdasarkan
keterangan
diatas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan
penelitian
dapat
mengetahui sejauh mana pengaruh
CSR Terhadap Kepuasan Nasabah
Dan Dampaknya Pada Nilai Yang
Dirasa Pada Nasabah Bank Mandiri
Surabaya.
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Penelitian Terdahulu
1.
Peneliti Azizi Imam, Saaghi Fatemeh and Sardo Yaghoobi Salimeh,.2014.
The impact of corporate social responsibility on consumer Satisfaction a
case study: car industry in shiraz. Indian J.Sci.Res. 7.
2.
Peneliti Loureiro Sandra, Sardinha Dias and Rejinders Lucas,. 2012. The
effect of corporate social responsibility on consumer satisfaction and
perceived value : the case of the automobile industry sector in Portugal”.
S.M.C Loureiro et al./Journal of Cleaner production (2012) 1-7).
Corporate Social Responsibility
Menurut Wibisono, (2007)CSR
sebagai tanggung jawab perusahaan
kepada para pemangku kepentingan
untuk berlaku etis, meminimalkan
dampak negatif dan memaksimalkan
dampak positif yang mencakup
aspek
ekonomi,
sosial,
dan
lingkungan (triple bottom line)
dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan berkelanjtutan.
Menurut Maruli Pardamean,
(2014)CSR adalah suatu tindakan
atau konsep yang dilakukan oleh
perusahaan
(sesuai
kemampuan)sebagai
bentuk
tanggung
jawabnya
terhadap
sosial/lingkungan sekitar tempat
perusahaan
itu
berada.Menurut
Loureiro, Sardinha dan Reijinders,
(2012) CSR memiliki Indikator
meliputi Perhatian pada kondisi
kerja, Pemberiaan kesejahteraan
pada karyawan, Penyediaan tempat
kerja yang nyaman , Perhatian pada
lingkungan, Dukungan pada program
kesejahteraan
masyarakat,
Penyediaan jasa yang sebanding
dengan layanan yang diberikan,
Kesediaan
membantu
nasabah,
Komit untuk memenuhi harapan

nasabah,
dan
Layanan
berkualitas bagi nasabah.

yang

Kepuasan Nasabah
Menurut Sunyoto (2013) Kepuasan
nasabah adalah tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan
(kinerja atau hasil) yang dirasa
sebanding
dengan
harapannya.
Nasabah dapat membentuk pola
persepsi yaitu kalau kinerja di bawah
harapan, konsumen akan merasa
kecewa tetapi jika kinerja sesuai
dengan harapan nasabah maka
mereka akan merasa puas dan apa
bila kinerja bisa melebihi harapan
maka nasabah akan merasakan
sangat puas.
Menurut Sofjan Assauri, (2012)
Kepuasan Nasabah dapat diukur
dengan berbagai cara antara lain:
umpan balik pasar secara volunter
seperti komentar tertentu yang tidak
dimintai, survei pelanggan, riset
pasar, dan forum diskusi pemantauan
online.
Indikator
dari
Kepuasan
Nasabah meliputi kepuasan atas
produk (tabungan, kredit) yang
ditawarkan, kepuasan atas layanan
yang
diberikan,
kesesuaian
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spesifikasi produk yang diterima
dengan yang diharapkan, dan
kesesuaian atas kinerja dan layanan
yang diberikan dengan harapan
(Loureiro, Sardinha dan Reijinders
,2012)
Nilai Yang Dirasa
Menurut
Chang
dan
Chen
(2012)Nilai
yang
dirasakan
pelanggan
sebagai
penilaian
konsumen
secara
keseluruhan
tentang keuntungan dari sebuah
produk atau jasa antara apa yang
diterima dan apa yang diberikan
berdasarkan keinginan, harapan dan
kebutuhan konsumen mengenai
lingkungan.
Sofjan
Assauri,
(2012)
menyatakan bahwa Pemahaman
tentang Nilai tergantung dari
konteksnya, Nilai dalam istilah
keuangan
umumnya
diartikan
sebagai
seperti
harga
yang
ditawarkan
kepada
pelanggan,
sedanggan dalam dunia pemasaran
dikaitkan dengan proses perwujudan
atas pengetahuan dari kebutuhan dan
keinginan dari suatu pasar ke dalam
produk tertentu yang ditawarkan.
Indikator dari Nilai Yang Dirasa
meliputi Layanan yang unggul
sebanding dengan harga yang
ditetapkan, Manfaat produk yang
ditawarkan lebih tinggi dibandingkan
pesaing, Bank menawarkan berbagai
produk yang lebih baik dibandingkan
yang diterima dari suatu proses
pembelian produk. Besarnya nilai

pesaing (Loureiro, Sardinha dan
Reijinders ,2012)
Hubungan
Corporate
Social
Responsibility dengan Kepuasan
Nasabah
Pada saat ini CSR merupakan hal
penting yang harus dilakukan oleh
perusahaan untuk menunjukkan
tanggung jawab sosialnya kepada
pelanggan. Dengan menunjukkan
tanggung jawabnya, perusahaan akan
mendapatkan timbal balik yang baik
dari
pelanggan.
Kepuasan
Nasabahakan
tercapai
apabila
perusahaan
dapat
memberikan
produk atau jasa yang sesuai dengan
kebutuhan. CSR adalah berbagi
manfaat, CSR merupakan cara
mengintegrasikan sosial ke dalam
strategi bisnis.
Dalam
rangka
untuk
menentukanbagaimana CSR dapat
meningkatkan Kepuasan Nasabah,
itu
adalahpenting
untuk
mempertimbangkan aspek diferrent
dari
perusahaan sosialtanggung
jawab. Dalam studi ini, kami telah
memfokuskan pada tujuh indikator
CSR
perusahaan
dan
merekaberdampak pada Kepuasan
Nasabah. Kategori CSR perusahaan
didasarkan pada Sandra et al.,(2012).
Hubungan Kepuasan Nasabah
dengan Nilai Yang Dirasa
Seorang pelanggan sering kali
melihat dari nilai lebih suatu produk
maupun
kinerja
pelayanan
lebihyang diberikan oleh produk
kepada
pelanggan
tersebut
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merupakan jawaban dari pertanyaan
tentang mengapa seorang pelanggan
pilihannya.Pelanggan pada dasarnya
mencari nilai terbesar yang diberikan
suatu produk (Lupiyoadi, 2006: 32).
Kepuasan Nasabahakan tercapai
disaat produk dan jasa yang
diberikan
oleh
perusahaan
mempunyai nilai yang diharapkan
oleh konsumen. Semakin puas

CSR

pelanggan maka semakin tinggi nilai
yang
dirasa
oleh
konsumen.Kepuasan Nasabah dapat
dilihat dari kualitas pelayanan atau
nilai yang dirasa oleh konsumen
melalui
Corporate
Social
Responsibility. Dalam penelitian
Loureiro, Sardinha and Rejijinders
CSR juga berpengaruh terhadap nilai
yang dirasa.

Kepuasan
Nasabah

Nilai Yang
Dirasa

Gambar 1.1
kerangka pemikiran
METODE PENELITIAN
Sampel adalah suatu data yang
diambil
atau
diseleksi
dari
sekumpulan
populasi
(Singgih
Santoso, 2009: 5).Ukuran sampel
yang layak dalam penelitian adalah
30 sampai dengan 500.Sehingga
peneliti memperoleh jumlah sampel
dalam penelitian 120 responden.
Teknik pengambilan sampel
yang
digunakan
adalah
nonprobability sampling dengan
menggunakan teknik judgement
sampling yaitu peneliti menggunakan
pertimbangan berdasarkan kriteriakriteria tertentu agar benar-benar
sesuai dengan penelitian yang
dilakukan. Adapun anggota populasi
akan diplih oleh peneliti. Sehingga,
tidak ada populasi lain untuk menjadi
sampel di luar pertimbangan peneliti.

Kriteria-kriteria responden(1) Warga
negara Indonesia, (2) Berdomisili di
wilayah Surabaya, (3) Usia minimal
15 tahun, (4) Nasabah Bank Mandiri
Surabaya yang mengetahui tentang
program CSR Bank Mandiri
Surabaya, (5) Menjadi Nasabah Bank
Mandiri lebih dari 3 bulan.
Data Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam
penelitian
ini
adalah
Data
Primer.Data primer adalah data yang
pertama
kali
dicatat
dan
dikumpulkan oleh peneliti. Data
primer diperoleh secara langsung
dari obyek yang diteliti dengan cara
menyebarkan kuesioner langsung ke
responden pemilik tabungan Bank
Mandiri Surabaya.
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Variabel Penelitian
Dalam
variabel
penelitian
menggunakan variabel bebas yaitu
Corporate Social Responsibility , dan
mengunakan
variabel
moderasi
Kepuasan dan memiliki varibel
terikat yaitu Nilai Yang Dirasa.
Definisi Operasional Variabel
Corporate Social Responsibility
Corporate
Social
Responsibilitymerupakan tanggapan
responden mengenai strategi yang
diterapkan oleh sebuah perusahaan
yang diatur untuk membangun
hubungan relasi dengan para
konsumen sekitar maupun untuk
konsumen perusahaan tersebut.
Menurut Loureiro et,al. CSR
memiliki indikator sebagai berikut :
(1) Perhatian pada kondisi kerja, (2)
Penyediaan tempat kerja yang
nyaman,
(3)
Perhatian
pada
lingkungan, (4) Dukungan pada
program kesejahteraan masyarakat,
(5) Kesediaan membantu nasabah,
Layanan yang berkualitas bagi
nasabah, (6) Komitmen untuk
memenuhi
harapan nasabah,(7)
Penyediaan jasa yang sebanding
dengan layanan yang diberikan.
Definisi Operasional Variabel
Kepuasan Nasabah
Kepuasan
Nasabah
merupakan
persepsi responden terhadap evaluasi
yang dilakukan responden mengenai
perasaan senang, kecewa yang
timbul
karena
membandingkan
harapan dengan keadaan yang
didapatkan.

Kepuasan Nasabah memiliki
empat indikator yang terkandung
didalamnya antara lain: (1) Kepuasan
atas produk (tabungan, kredit) yang
ditawarkan, (2) Kepuasan atas
layanan
yang
diberikan,
(3)
Kesesuaian spesifikasi produk yang
diterima dengan yang diharapkan, (4)
Kesesuaian atas kinerja layanan
yang diberikan dengan harapan
nasabah.
Definisi Operasional VariabelNilai
Yang Dirasa
Nilai yang dirasa adalah penilaian
nasabah atas manfaat yang diperoleh
dari barang maupun jasa yang
diterima.Indikator dariNilai Yang
Dirasayaitu, (1) Layanan yang
unggul sebanding dengan harga yang
ditetapkan, (2) Bank menawarkan
produk yang lebih baik dibandingkan
dengan pesaing, (3) Manfaat produk
yang ditawarkan lebih tinggi dari
pesaing.
Alat Analisis
Penelitian ini menggunakan metode
WarpPLS
dikarenakan
pada
penilitian ini terdapat variabel laten
Reflektif dan memiliki kerangka
pemikiran yang jalurnyaberjenjang.
Data yang diperoleh selanjutnya
lebih lanjut untuk menguji hipotesis
penelitian tentang apakah terdapat
pengaruh antara Corporate Social
Responsibility
(CSR)
terhadap
Kepuasan dan berdampak pada Nilai
Yang Dirasa.
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GAMARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
Tabel 1.1 karakteristik responden
No

Karakteristik

Golongan

Jumlah

Persen

1

Usia

15-22 tahun

62

23-30 tahun

30

30 %

31-39 tahun

2

2%

40-50 tahun

3

3%

>50 tahun

3

3%

60
6
25
6
3

60%

62 %

2

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa
PNS/TNI/POLRI
PegawaiSwasta
Wirausaha
lainnya

6%
25%
6%
3%

3

3 - 6 bulan
6 – 9 bulan
9-12 Bulan
>1Tahun

Lama menjadi
nasabah
TOTAL

Pada
tabel
1.1
karakteristik
responden menunjukkan bahwa pada
karakteristik
golongan
usia
didominasi oleh usia 15-22 tahun
dengan persentase 62%, pada
karakteristik golongan pekerjaan
didominasi oleh pelajar/mahasiswa
dengan persentase 60%, dan pada
karakteristik
golongan
Lama
menjadi
nasabah
didominasi

5
11
11
73

5%
11%
11%
73%

100

100 %

lamanya >1 tahun dengan persentase
sebesar 73%.
Uji Validitas
Berdasarkan dari hasil uji validitas
yang sebanyak 100 (seratus)
responden, peneliti mendapatkan
output yang disajikan dalam bentuk
tabel 1.2 sebagai berikut:
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Tabel 1.2
Correlations among latent variables and errorpada variabel reflektif sampel
penelitian
Corporate social
responsibility

Kepuasan
nasabah

Nilai yang
dirasa

Corporate social
responsibility

(0.628)

0.245

0.349

Kepuasan nasabah

0.245

(0.652)

0.366

Nilai yang dirasa

0.349

0.366

(0.616)

Berdasarkan dari hasil uji reliabilitas
yang sebanyak 100 (seratus)
responden, peneliti mendapatkan

output yang disajikan dalam bentuk
tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 13
LATENT VARIABLE COEFFICIENTS PADA VARIABEL
REFLEKTIFSAMPEL PENELITIAN

Com. Reliab
Cron. Alpha

Corporate
Social
Responsibility
0.790
0.678

Pada tabel 1.2 dan 1.3menunjukkan
bahwa nilai akar AVE dari masingmasing konstruk laten memiliki nilai
diatas akar AVE konstruk lain.
variabel CSR memiliki nilai 0.628
yang berarti memiliki nilai lebih
tinggi dari pada Nilai yang dimiliki
KP dan NYD dengan masing-masing
nilai 0.245, 0.349. Variabel KP
memiliki nilai 0.652 yaitu diatas
nilai yang dimiliki oleh CSRdan
NYD
yang
bernilai
0.245,
0.366.Kemudian
variabel
NYDmemiliki nilai akar AVE
sebesar 0.616 diatas nilai CSR yang
hanya memiliki nilai 0.349, KP

Kepuasan
Nasabah

Nilai Yang Dirasa

0.744
0.542

0.858
0.815

memiliki nilai 0.366, Maka hasil
dalam pengujian ketiga ini telah
memenuhi
validitas
diskriminan.Pengujian ini juga telah
memenuhi syarat uji reliabilitas yaitu
dengan melihat nilai Cronbach
Alpha masing masing variabel
adalah CSR sebesar 0.678, KP
sebesar 0.542, NYD sebesar 0.815,
2. Variabel KP meskipun memiliki
nilai
<0.06
masih
harus
dipertahankan karena jika item
tersebut
dihilangkan makaakan
mempengaruhi konstruk. Sedangkan
nilai composite reliability dari
masing masing variabel CSR, KP
8

dan NYD adalah masing-masing
memiliki nilai sebesar (CSR) 0.790,
Analisis Partial Least Square
Model First-Order Constructyang
muncul pada langkah ke empat dari

(KP) 0.744 dan (NYD) 0.858.

Partial Least Square sebagai berikut:

Gambar 1.2
Model First-Order Construct

Program PLS (Partial Least Square)
mengestimasi model pengukuran
(measurement model) dan model
struktural (structural model). Pada
model
pengukuran
dilakukan
evaluasi hubungan antara indikator
dan konstruknya dengan menilai
reliabilitas dan validitas. Sedangkan
dalam tahap model struktural
diperoleh hasil estimasi koefisien
jalur dan tingkat signifikansi yang
berguna dalam pengambilan

kesimpulan atas hasil pengujian
hipotesis. Pada poin sebelumnya
telah
dilakukan
uji
model
pengukuran yang menguji validitas
dan reliabilitas suatu model yang
diteliti.
Pengujian Hipotesis
Berikut adalah hasil dari estimasi
model firstorder construct yang
ditunjukkan pada gambar 1.3

Gambar 1.3
Hasil Estimasi Model
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Pada gambar 1.3 dapat menunjukkan
Hasil Estimasi Model antara lain :
Corporate Social Responsibility
(CSR)
berpengaruh
langsung
signifikan terhadap Kepuasa (KP)
sebesar 0,30 dan signifikansi 0,1
(<0,5). Dan memiliki R-Squared
sebesar 0.09 menunjukkan besarnya
Kontribusi yang diberikan Corporate
Social
Responsibility
(CSR)
mempengaruhi kepuasan nasabah.
Sesuai dengan hipotesis yang di
sebutkan pada bab 2 yang telah
ditentukan oleh peneliti bahwa
Corporate Social Responsibility
(CSR)
berpengaruh
signifikan
terhadap Kepuasan nasabah Bank
Mandiri Surabaya, maka hipotesis ini
diterima.
Kepuasan Nasabah berdampak
signifikan terhadap Nilai Yang
Dirasa (NYD) sebesar 0,39 dan
signifikansi 0,1 (<0,5). Sedangkan RSquared sebesar 0.15 menunjukkan
besarnya kontribusi yang diberika
Kepuasan
Nasabah
untuk
mempengaruhi Nilai Yang Dirasa.
Sesuai dengan hipotesis yang telah
ditentukan peneliti bahwa Kepuasan
Nasabah (KP)berdampak signifikan
terhadap Nilai Yang Dirasa Nasabah
Bank Mandiri Surabaya, maka
hipotesis ini diterima.
PEMBAHASAN
Pengaruh
Corporate
Social
Responsibility Terhadap Kepuasan
Nasabah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Corporate
Social
Responsibility
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kepuasan Nasabah, hal ini dibuktikan

dengan P Value sebesar 0,01(<0,05),
maka dapat disimpulkan bahwa CSR
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Kepuasan Nasabah.
Penelitian
ini
menunjukkan
memiliki hasil yang sama dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan
Azizi, Saaghi Dan Sardo (2014) yang
berjudul; The impact of corporate social
responsibility on consumer Satisfaction
(a case study: car industry in shiraz)
yang menyatakan bahwa Corporate
Social
Responsibility
berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen
industri mobil di Shiraz.
Pengaruh
Corporate
Social
Responsibility
terhadap kepuasan
adalah positif, jadi semakin tinggi hasil
yang diperoleh CSR maka semakin baik
persepsi nasabah terhadap Bank Mandiri
Surabaya.Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
Kepuasan Nasabah
adalah 7 indikator dari CSR yaitu
Perhatian
pada
kondisi
kerja,
Pemberiaan
kesejahteraan
pada
karyawan, Penyediaan tempat kerja
yang
nyaman,
Perhatian
pada
lingkungan, Dukungan pada program
kesejahteraan masyarakat, Penyediaan
jasa yang sebanding dengan layanan
yang
diberikan,
Layanan
yang
berkualitas bagi nasabah, Komitmen
untuk
memenuhi
harapan
nasabah,Kesediaan membantu nasabah.

Pengaruh Kepuasan Nasabah
Terhadap Nilai Yang Dirasa
Berdasarkan hasil uji hipotesis
menunjukkan
bahwa
Kepuasan
Nasabah
berdampak signifikan
terhadap Nilai Yang Dirasa yang
dapat dibuktikan dengan signifikansi
0,1 (<0,5). Dan mempunyai R10

Squared sebesar 0.15 yang dapat
menunjukkan besarnya kontribusi
yang diberika Kepuasan Nasabah
untuk mempengaruhi Nilai Yang
Dirasa. Penelitian ini memiliki hasil
yang sama dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh
Loureiro, Sardinha dan Reijinders
(2012) yang berjudul ; The effect of
corporate social responsibility on
consumer satisfaction and perceived
value : the case of the automobile
industry sector in portugal, yang
menyatakan bahwa Hasil dari
penelitian ini adalah Corporate
Social Responsibility berdampak
positif terhadap kepuasan Nasabah
dan nilai yang dirasa. KP 02
merupakan indikator yang memiliki
mean tertinggi dengan nilai mean
sebesar 4.100 dalam kategori
“Setuju”,
sedangkan
KP
04
merupakan indikator yang memiliki
mean terendah yaitu 4.050 masih
dalam kategori “Setuju”. NYD 04
merupakan indikator yang memiliki
nilai mean tertinggi yaitu 4.380 yang
berarti mempunyai penilaian “ sangat
setuju” dan NYD 09 merupakan
indikator yang memiliki nilai mean
terendah
3.840
yang
berarti
mempunyai
penilaian
“setuju”.
Semakin tinggi tingkat Kepuasan
nasabah maka semakin baik Nilai
Yang Dirasa pada nasabah bank
Mandiri Surabaya.
PENUTUP
KESIMPULAN
Dengan hasil analisa yang telah
dilakukan dilakukan baik secara

deskriptif maupun statistik dengan
menggunakan program WarpPLS
5.0, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Corporate Sosial Responsibility
berpengaruh signifikan terhadap
Kepuasan Nasabah Bank Mandiri
Surabaya. Pengaruh CSR terhadap
Kepuasan Nasabah adalah positif.
2. Kepuasan
Nasabah
berdampak
Signifikan Terhadap Nilai Yang
Dirasa pada Nasabah bank Mandiri
Surabaya.
Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan penelitian yan sudah
dilakukan, dalam penelitian ini
memiliki beberapa keterbatasan
yaitu: (1)Dalam pencarian responden
yang menggunakan dan mengerti
tentang CSR yang dilakukan oleh
bank Mandiri cukup sulit ditemui,
namun peneliti mempunyai link di
STIE
Perbanas
Surabaya,yaitu
peneliti menyebarkan kepada para
mahasiswa
yang
mendapatkan
beasiswa PPA-BBM dari Bank
mandiri. (2)Peneliti kesulitan untuk
melanjutkan
penyebaran
sisa
kuesioner namun peneliti mendapat
tawaran dari orang tua rekan peneliti
yang bekerja di bank mandiri
tunjungan. (3) Peneliti merasa
kesulitan untuk cara pengoprasian
warpPLS0.05. dikarenakan pada
penyebaran kuesioner berlangsung
peneliti masih belum memiliki
software warp.PLS namun peneliti
memiliki rekan yang baik dan
membaginya software warpPLS serta
mengajari cara pengoperasiannya.
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Saran
Berdasarkan dari penelitian yang
telah dilakukan, peneliti memberikan
masukan dan saran semoga hal
tersebut
dapat
berkenan
dan
bermanfaat
bagi
pihak
yang
membutuhkan, adapun saran dan
masukan sebagai berikut :
1. Bagi Bank Mandiri
a. Untuk Variabel CSR, sebaiknya
Bank Mandiri dapat memberikan
program bina lingkungan dan
wirausaha muda mandiri yan lebih
terstruktur dan bisa tepat sasara.
Seperti
dilihat
pada
analisis
deskriptif untuk variabel CSR
dimana, Bank Mandiri dapat
memperhatikan untuk program yang
dijalankan lebih terstruktur.
b. Untuk variabel Kepuasan Nasabah,
sebaiknya Bank mandiri dapat
memenuhi kebutuhan dari nasabah,
dan memperhatikan apa yang
dibutuhkan
nasabah
dari
Bank.seperti dilihat pada analisis
Deskriptif untuk variabel Kepuasan
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