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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to study the effects of service quality consisted of 
compliance, assurance, reliability, tangible, emphaty, and responsiveness towards 
customer satisfaction in Bank Syariah Mandiri. 

 The analysis method that has been used is the descriptive method analysis and 
the statistic method analysis which consist of double regression analysis, simultaneous 
testing, partial testing, and determination testing. The object in this research is Bank 
Syariah Mandiri  Branch Kemang customers. The result of this research is 
presence of significant effect from the service quality variable against the customer 
satisfaction. With regression equation Y = -1,410 + 0,88CO + 0,431AS + 0,152RL + 
0,225TA + 0,230EM + 0,181RS + e, F value counts for 10.749, and determination 
coefficient value for 37,1%.  

 
Based on the result of the study, it is known that service quality dimensions have 

significant and positive effects on customer satisfaction. In the significant individual test 
results indicates that the variable assurance has a significant relationship with 
customer satisfaction. 

Keywords : service quality, compliance, assurance, reliability, tangible, emphaty, 
responsiveness, customer satisfaction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era perdagangan bebas saat ini, perusahaan dihadapkan pada 

persaingan yang semakin ketat. Berbagai tantangan dan peluang bisnis kerap 

mereka hadapi, tidak hanya di pasar internasional tetapi juga di pasar domestik. 

Dalam mengantisipasi hal tersebut, perusahaan dituntut bekerja strategis dengan 

menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk dapat diterima pasar.  

Fluktuasi kondisi perekonomian dan bisnis yang semakin tidak menentu 

menyebabkan terjadinya pergeseran strategi pemasaran yang berorientasi pada 

pelanggan. Kotler dan Armstrong (2001) berpendapat bahwa pemasaran 

seharusnya dimengerti bukan seperti pengertian lama menciptakan penjualan 

(memberitahukan dan menjual) tetapi dalam arti baru yaitu memuaskan 

kebutuhan konsumen. Begitu pula menurut Rangkuti (2002), saat ini kegiatan 

pemasaran merupakan proses yang terintegrasi, yaitu berfokus pada pelanggan. 

Dengan demikian strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan membuat 

perusahaan harus memahami dan memenuhi baik perilaku maupun kebutuhan 

pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. 

Lembaga keuangan seperti perbankan merupakan instrumen penting 

dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Saat ini perbankan 

syariah telah memasuki persaingan berskala global, dimana hal tersebut 

merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan ditangani oleh bank syari’ah 
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untuk dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa melalui 

pemberdayaan ekonomi umat. Banyaknya bank syariah yang berdiri membuat 

konsumen dihadapkan pada banyak pilihan akan produk bank syariah yang 

ditawarkan. Bagi nasabah perbankan pelayanan yang bermutu sangat penting 

karena akan membuat mereka merasa nyaman dan mencapai taraf kepuasan yang 

diekspektasikan. Menurut Royne dalam Tatik Suryani (2001), kualitas pelayanan 

menjadi komponen utama karena produk-produk utama perbankan merupakan 

suatu penawaran yang tidak berbeda dan pelayanan bank juga mudah ditiru. Oleh 

karena itu, persaingan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam 

memberikan pelayanan terbaik yang bermutu dibandingkan pesaingnya. 

 Revolusi teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi seiring 

perkembangan zaman mengakibatkan terjadinya perubahan (change) yang luar 

biasa. Kemudahan yang diperoleh dari komunikasi dan informasi memunculkan 

kompetisi yang sangat ketat bagi bank yang berakibat pelanggan (customer) 

semakin banyak pilihan dan sangat sulit untuk dipuaskan karena telah terjadi 

pergeseran yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan, meningkat menjadi 

harapan (expectation) untuk memenuhi kepuasan. Sehingga bagi perusahaan, 

kunci kearah profitabilitas bukan lagi volume penjualan melainkan kepuasan 

jangka panjang bagi pelanggan. 

Kualitas dan kepuasan pelanggan berkaitan erat. Kualitas memberikan 

suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan 

perusahaan. Ikatan seperti ini dalam jangka panjang memungkinkan perusahaan 

untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka, 

dengan demikian perusahaan tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 
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dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan 

yang kurang menyenangkan. 

Perusahaan yang gagal memuaskan pelayanannya akan menghadapi 

masalah yang kompleks. Umumnya pelanggan yang tidak puas akan 

menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan 

betapa besarnya kerugian dari kegagalan memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikan, 

mengimplementasikan, dan mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa, 

sehingga pelayanan dapat memuaskan para pelanggannya. Penilaian akan 

kualitas layanan dikembangkan oleh Leonard L. Barry, A. Parasuraman dan 

Zeithaml (1996) yang dikenal dengan service quality (SERVQUAL), yang 

berdasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu tangibles (bukti langsung), 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan 

empathy (empati) (Kotler, 1997). 

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan 

idealism usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Bank 

Syariah Mandiri sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan berdasarkan hukum 

Islam dengan prinsip syariah, yaitu prinsip keadilan, kesederajatan dan 

ketentraman. PT Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang berupaya untuk 

terus memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya. Diantara upaya 

peningkatan pelayanannya yaitu mlalui pengembangan jaringan kantor dan 

kualitas layanan berbasis sumberdaya manusia dan teknologi, hal tersebut telah 

menjadikan Bank berhasil meraih penghargaan yaitu Indonesia Syariah Bank 

Loyalty Award peringkat I dari Mark-Plus & InfoBank pada tahun 2008. PT Bank 
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Syariah Mandiri meraih nilai tertinggi di antara semua bank Syariah (Bank 

Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah) dalam layanan kepuasan nasabah 

melalui lima Customer Index, yaitu: Customer transaction index, customer 

relationship index, customer partnership index, customer satisfaction index dan 

overall loyalty index. 

Dilihat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK  SYARIAH MANDIRI 

CABANG KEMANG”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah yang diteliti dari variabel kualitas pelayanan (compliance, assurance, 

reliability, tangible, empathy, dan responsiveness) dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Apakah Compliance mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang Kemang? 

b. Apakah Assurance mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang Kemang? 

c. Apakah Reliability mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang Kemang? 
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d. Apakah Tangible mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang Kemang? 

e. Apakah Empathy mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang Kemang? 

f. Apakah Responsiveness mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang Kemang? 

g. Apakah Compliance, Assurance, Reliability, Tangible, Empathy, dan 

Responsiveness mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

kepuasan pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang Kemang? 

 

1.3 Pembatasan masalah 

  Penulis melakukan pembatasan masalah dalam pembatasan ini antara lain 

: 

a. Objek dari penelitian ini adalah  nasabah Bank Mandiri Syariah cabang 

Kemang dengan minimum usia 17 tahun keatas dan merupakan nasabah yang 

datang dan melakukan transaksi langsung di kantor cabang. 

b. Variabel yang diteliti adalah variabel kualitas pelayanan yang memiliki 

dimensi: Compliance, Assurance, Reliability, Tangible, Empathy, dan 

Responsiveness, dan variabel kepuasan konsumen. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Compliance mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bank Syariah Mandiri 

cabang Kemang. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Assurance mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Reliability mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Tangible mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 

e. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Empathy mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 

f. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Responsiveness mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bank Syariah Mandiri 

cabang Kemang. 

g. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Compliance, Assurance, 

Reliability, Tangible, Empathy, dan Responsiveness mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan Bank Syariah Mandiri 

cabang Kemang. 
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1.5 Manfaat penelitian 

  Adapun manfaat dari pebelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan di bidang pemasaran, 

khususnya mengenai peranan kualitas pelayanan dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan. 

b. Sebagai referensi cara berpikir teoretis bagi orang banyak khususnya bagi 

mahasiswa STIE Indonesia Banking School. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai referensi bagi Bank Syariah Mandiri cabang Kemang, Jakarta 

Selatan untuk mengetahui pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan 

demi mendapatkan kepuasan pelanggan  sehingga dapat dijadikan 

masukan agar Bank Syariah Mandiri cabang Kemang, Jakarta Selatan 

dapat lebih meningkatkan kualitas layanannya untuk mencapai kepuasan 

pelanggan. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan untuk lebih mempermudah dan memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dengan susunan yang 

sisetematis dan komprehensif, antara lain :  
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BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan secara singkat latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi landasan teori sebagai penjabaran teori-teori yang 

mendukung perumusan hipotesis. Selain itu, bab ini juga berisi 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, 

kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan skripsi yang meliputi antara lain: variabel 

penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum perusahaan, 

gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan.  

BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian dan saran-saran sebagai masukan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Perilaku Konsumen 

2.1.1.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

 Perilaku Konsumen merupakan suatu tindakan yang tunjukkan oleh konsumen 

dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang  

mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Dalam arti lain perilaku 

ditunjukkan, yakni bagaimana konsumen mau  mengeluarkan sumber dananya yang  

terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan atau menukarkan dengan barang 

atau jasa yang diinginkannya. Analisis tentang berbagai faktor yang berdampak pada 

perilaku konsumen menjadi dasar dalam  pengembangan strategi pemasaran. Untuk itu 

pemasar wajib memahami konsumen, seperti apa yang dibutuhkan, apa seleranya, dan 

bagaimana konsumen mengambil keputusan  

 Menurut Mowen (2002) bahwa, perilaku konsumen (consumer behaviour) 

didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan  proses pertukaran 

yang melibatkan perolehan,  konsumsi dan pembuangan barang, jasa, pengalaman serta 

ide-ide.   

Sedangkan menurut Kotler (2007) bahwa, perilaku konsumen merupakan studi 

tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, 

dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan mereka.  

The American Marketing Association dalam Setiadi (2003) menyatakan bahwa 

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi & kognisi, perilaku, dan 
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lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. 

Dari definisi tersebut terdapat 3 (tiga) ide penting perilaku konsumen, yaitu :  

1. Perilaku konsumen bersifat dinamis. Itu berarti bahwa perilaku seorang  konsumen, 

grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang 

waktu.  

2. Perilaku konsumen melibatkan interaksi antara afeksi (perasaan) dan kognisi 

(pemikiran), perilaku dan kejadian di sekitar.  

3. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran, karena itu peran pemasaran adalah untuk 

menciptakan pertukaran dengan konsumen melalui formulasi dan penerapan strategi 

pemasaran.  

 

Peter dan Olson (1999) menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah soal 

keputusan. Lebih jauh lagi, keputusan adalah soal pilihan. Untuk lebih jelasnya mereka 

menyatakan bahwa keputusan meliputi suatu pilihan antara dua atau lebih alternatif 

tindakan atau perilaku. 

Sastradipora (2003)  menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses 

dimana para individu menetapkan jawaban atas pertanyaan: perlukah, apakah, kapankah, 

dimanakah, bagaimanakah, dan dari siapakah membeli barang atau jasa.  

Solomon (2003) menyatakan bahwa, “consumer behavior is the process involved 

when individuals or groups select, purchase, use, and dispose of goods, services, ideas, 

or experiences to satisfy their needs and desires”.  Yang dapat diartikan bahwa perilaku 

konsumen merupakan suatu proses yang melibatkan seseorang ataupun suatu kelompok 

untuk memilih, membeli, menggunakan dan memanfaatkan barang-barang, pelayanan, 

ide, ataupun pengalan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.  
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2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah : 

1. Faktor Sosial 

a. Group 

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak grup-grup kecil. Kelompok 

dimana orang tersebut berada yang mempunyai pengaruh langsung disebut 

membership group. Membership group terdiri dari dua, meliputi primary groups 

(keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja) dan secondary groups yang lebih 

formal dan memiliki interaksi rutin yang sedikit (kelompok keagamaan, 

perkumpulan profesional dan serikat dagang). (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

b. Family Influence 

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian. Para pelaku 

pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam pembelian 

produk dan servis yang berbeda. Anak-anak sebagai contoh, memberikan pengaruh 

yang besar dalam keputusan yang melibatkan restoran fast food. (Kotler, Bowen, 

Makens, 2003). 

c. Roles and Status 

Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, perkumpulan-

perkumpulan, organisasi. Sebuah role terdiri dari aktivitas yang diharapkan pada 

seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Tiap peran 

membawa sebuah status yang merefleksikan penghargaan umum yang diberikan 

oleh masyarakat (Kotler, Amstrong, 2006). 

2. Faktor Personal 
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a. Economic Situation 

Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk, contohnya Rolex 

diposisikan konsumen kelas atas sedangkan Timex dimaksudkan untuk konsumen 

menengah. Situasi ekonomi seseorang amat sangat mempengaruhi pemilihan 

produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu (Kotler, Amstrong, 

2006). 

b. Lifestyle 

Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, ketertarikan, dan 

opini orang tersebut. Orang-orang yang datang dari kebudayaan, kelas sosial, dan 

pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda (Kotler, 

Amstrong, 2006). 

c. Personality and Self Concept 

Personality adalah karakteristik unik dari psikologi yang memimpin kepada 

kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu sendiri, 

contohnya orang yang percaya diri, dominan, suka bersosialisasi, otonomi, defensif, 

mudah beradaptasi, agresif (Kotler, Amstrong, 2006). Tiap orang memiliki gambaran 

diri yang kompleks, dan perilaku seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri 

tersebut (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

d. Age and Life Cycle Stage 

Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli seiring dengan siklus 

kehidupannya. Rasa makanan, baju-baju, perabot, dan rekreasi seringkali 

berhubungan dengan umur, membeli juga dibentuk oleh family life cycle. Faktor-

faktor penting yang berhubungan dengan umur sering diperhatikan oleh para 
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pelaku pasar. Ini mungkin dikarenakan oleh perbedaan yang besar dalam umur 

antara orang-orang yang menentukan strategi marketing dan orang-orang yang 

membeli produk atau servis. (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

e.  Occupation 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Contohnya, pekerja 

konstruksi sering membeli makan siang dari catering yang datang ke tempat kerja. 

Bisnis eksekutif, membeli makan siang dari full service restoran, sedangkan pekerja 

kantor membawa makan siangnya dari rumah atau membeli dari restoran cepat saji 

terdekat (Kotler, Bowen,Makens, 2003). 

3. Faktor Psikologis 

a. Motivation 

Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan 

dari kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang dikendalikan oleh suatu 

kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan manusia diatur menurut sebuah hierarki, 

dari yang paling mendesak sampai paling tidak mendesak (kebutuhan psikologikal, 

keamanan, sosial, harga diri, pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling 

mendesak itu sudah terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivator, dan 

orang tersebut akan kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan paling penting 

berikutnya (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

b. Perception 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi, dan 

menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang berarti dari 

dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi yang berbeda dari 

rangsangan yang sama (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 
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c. Learning 

Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil 

dari informasi terbaru yang diterima (mungkin didapatkan dari membaca, diskusi, 

observasi, berpikir) atau dari pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru yang 

diterima maupun pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu dan 

menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama (Schiffman, 

Kanuk, 2004). 

d. Beliefs and Attitudes 

Beliefs adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang mempercayai sesuatu. Beliefs 

dapat didasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan iman (Kotler, Amstrong, 2006). 

Sedangkan attitudes adalah evaluasi, perasaan suka atau tidak suka, dan 

kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang pada sebuah obyek atau  ide 

(Kotler, Amstrong, 2006). 

4. Faktor Kebudayaan 

a. Subculture 

Sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan persamaan pengalaman 

hidup dan keadaan, seperti kebangsaan, agama, dan daerah (Kotler, Amstrong, 2006). 

Meskipun konsumen pada negara yang berbeda mempunyai suatu kesamaan, nilai, 

sikap, dan perilakunya seringkali berbeda secara dramatis. (Kotler, Bowen, Makens, 

2003). 

b. Social Class 

Pengelompokkan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan perilaku. 

Kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja misalnya pendapatan, 

tetapi ditentukan juga oleh pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan lainnya (Kotler, 

Amstrong, 2006). 
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2.1.2  Kepuasan Konsumen 

2.1.2.1  Pengertian Kepuasan Konsumen 

Menurut Oliver (1997), “satisfaction is the fulfillment response”, yaitu penilaian 

bahwa fitur produk atau jasa, atau produk atau jasa itu sendiri, memberikan tingkat 

pemenuhan berkaitan dengan tingkat konsumsi yang menyenangkan termasuk tingkat 

under-fulfillment dan overfulfillment 

Menurut Philip Kotler (2005), kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. 

Sedangkan menurut Christoper H. Lovelock dan Laurent K. Wright (2007), 

kepuasan konsumen adalah reaksi emosional jangka pendek pelanggan terhadap kinerja 

jasa tertentu. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja layanan 

yang dirasakan dengan harapan. Bila kinerja layanan dibawah harapan, maka konsumen 

akan kecewa. Bila kinerja layanan sesuai dengan harapan, maka konsumen akan merasa 

puas. 

Gaspersz (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

dan ekspetasi konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan dana dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

dirasakan konsumen ketika sedang melakukan transaksi. 

b. Pelanggan masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun 

pesaing-pesaingnya. 

c. Pengalaman dari teman-teman. 

d. Komunikasi melalui ikatan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi 

konsumen. 
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Kepuasan konsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yang meliputi 

pengiriman produk, performa produk, citra perusahaan, produk, merk dan nilai harga 

yang dihubungan dengan nilai yang diterima konsumen, prestasi para karyawan, 

keunggulan dan kelemahan pesaing. 

 

2.1.3  Kualitas Pelayanan 

2.1.3.1  Pengertian Kualitas Pelayanan 

  Menurut Philip Kotler (2005), kualitas pelayanan adalah model yang 

menggambarkan kondisi pelanggan dalam  membentuk harapan akan layanan dari 

pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke mulut, dan iklan dengan membandingkan 

pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka terima atau rasakan. Kualitas 

pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam usaha menciptakan 

kepuasan pelanggan. Kotler (1997) menyatakan bahwa pelayanan terhadap pelanggan 

merupakan salah satu unsur terpenting untuk menarik minat pembeli. Kualitas layanan 

merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima 

(perceived service) dengan tingkat layanan yang diharapkan  (expected service). 

Parasuraman, et al., (1988) membagi kualitas pelayanan dalam lima dimensi 

utama, yaitu:  

a. Reliabilitas (reliability)  

Kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan 

memuaskan.  

b. Daya tanggap (responsiveness)  

Keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

layanan dengan tanggap.  

c. Jaminan (assurance)  
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Mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staff; bebas dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan. 

d. Empati (emphaty)  

Meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian 

pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan. 

e. Bukti fisik (tangibles) 

Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

 

2.1.3.2  Pengertian Jasa 

 Kotler (2000) mengemukakan pengertian jasa seperti diuraikan dalam definisi 

berikut:  

 Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak 

lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan sesuatu. 

Produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik.  

 Beberapa penulis mengungkapkan definisi jasa sebagai berikut:  

1. William J. Stanton (1981):  

Jasa diidentifikasi secara terpisah pada dasarnya merupakan aktivitas tidak 

berwujud yang menyediakan kepuasan-keinginan, dan yang tidak selalu terikat 

pada penjualan suatu produk atau layanan lain. Untuk menghasilkan jasa mungkin 

atau mungkin tidak memerlukan penggunaan barang berwujud. Namun, ketika 

diperlukan, tidak ada pengalihan hak (kepemilikan permanen) untuk barang 

berwujud ini. 

 

 

2. Valarie A. Zeithmal dan Mary Jo Bitner (2000):  
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Meliputi semua kegiatan ekonomi yang outputnya bukan merupakan produk fisik 

atau konstruksi, umumnya dikonsumsi pada saat diproduksi, dan memberikan nilai 

tambah dalam bentuk (seperti kenyamanan, hiburan, ketepatan waktu, kenyamanan, 

atau kesehatan) yang pada dasarnya tidak berwujud. 

 

  Berdasarkan definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang  

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.  

2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu 

produk fisik.  

3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.  

4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa  

 

 Dalam strategi pemasaran, definisi jasa harus diamati dengan baik, karena 

pengertiannya sangat berbeda dengan produk berupa barang. Kondisi dan cepat 

lambatnya pertumbuhan jasa akan sangat tergantung pada penilaian pelanggan terhadap 

kinerja yang ditawarkan oleh pihak produsen.  

 

2.1.3.3  Karakteristik Jasa  

Menurut Kotler (2000) karakteristik jasa dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Intangible (tidak berwujud)  

Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar 

dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Untuk mengurangi 

ketidakpastian, konsumen akan mencari informasi tentang jasa tersebut, seperti 
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lokasi perusahaan, para penyedia dan penyalur jasa, peralatan dan alat komunikasi 

yang digunakan serta harga produk jasa tersebut.  

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)  

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan atau orang yang 

menghasilkannya. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Jika 

konsumen membeli suatu jasa maka ia akan berhadapan langsung dengan sumber 

atau penyedia jasa tersebut, sehingga penjualan jasa lebih diutamakan untuk 

penjualan langsung dengan skala operasi terbatas.  

3. Variability (bervariasi)  

Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tergantung dari siapa yang 

menyediakannya, kapan dan dimana penyajian jasa tersebut disampaikan. Ini 

mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa berdasarkan suatu standar.  

4. Perishability (tidak tahan lama)  

Jasa tidak dapat disimpan atau mudah hilang sehingga tidak dapat dijual pada masa 

yang akan datang. Keadaan mudah hilang ini bukanlah suatu masalah jika 

permintaannya stabil, karena mudah untuk melakukan persiapan pelayanan  

sebelumnya. Jika permintaan berfluktuasi, maka perusahaan akan menghadapi 

masalah yang sulit dalam melakukan persiapan pelayanannya. 

 

Keunggulan suatu  produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta kualitas 

yang diperlihatkan oleh jasa tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan 

pelanggan. 

Menurut Philip Kotler (2000), terdapat beberapa macam jasa, yaitu: 

1. Barang berwujud murni 
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Di sini hanya terdiri dari barang berwujud seperti sabun, pasta gigi. Tidak ada jasa 

yang menyertai produk tersebut. 

2. Barang berwujud yang disertai jasa 

Di sini tediri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau lebih jasa untuk 

mempertinggi daya tarik pelanggan. Contohnya: perbankan tidak hanya menjual 

produknya saja, melainkan juga kualitas dan pelayanan kepada pelanggannya. 

3. Campuran 

Di sini terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. contohnya: perbankan 

yang harus didukung oleh produk dan pelayanannya. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan 

Di sini terdiri dari jasa utama dengan jasa tambahan atau barang pelengkap. Contoh: 

penumpang pesawat terbang membeli jasa transportasi. Mereka sampai di tempat 

tujuan tanpa sesuatu hal berwujud yang memperlihatkan pengeluaran mereka. 

Namun, perjalanan tersebut memiliki barang-barang berwujud, seperti makanan dan 

minuman, potongan tiket dan majalah penerbangan. Jasa tersebut membutuhkan 

barang padat modal (pesawat udara) agar terealisasi, tapi komponen utamanya adalah 

jasa. 

5. Jasa murni 

Di sini hanya terdiri dari jasa. Contohnya adalah: jasa menjaga bayi, psikoterapi. 

 

2.1.3.4  Kualitas Pelayanan Pada Perbankan Islam  

Penelitian Parasuraman, et al (1994) mengatakan terdapat 5 (lima) dimensi 

kualitas pelayanan, kemudian ditambah satu dimensi oleh Othman dan Owen (2001), 
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yaitu Compliance with Islamic law sebagai syarat produk dan jasa islami atau syariah, 

yang biasa dikenal dengan singkatan CARTER yaitu : 

1. Compliance  

Kemampuan untuk mematuhi hukum Islam dan beroperasi di bawah 

prinsip-prinsip perbankan Islam dan ekonomi. 

2. Assurance 

Pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk 

menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Ini juga mencakup komunikasi 

verbal dan tertulis antara staf bank dan nasabah . 

3. Reliability 

Kemampuan untuk melakukan pelayanan yang dijanjikan, kehandalan, dan 

akurasi. 

4. Tangibles 

Penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi. 

 

5. Empathy 

Kepedulian, perhatian individual yang disediakan oleh perbankan 

syariah bagi pelanggannya. 

6. Responsiveness 

Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang 

cepat. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Othman dan Owen (2001) dalam penelitiannya mengadopsi model CARTER 

dalam menganalisis kualitas layanan jasa pada Bank Syariah yang ada di Kuwait. 

Penelitian tersebut dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 360 nasabah Bank 

Syariah di Kuwait. Dalam penelitiannya diketemukan 6 dimensi yang membentuk 

kepuasan nasabah pada bank syariah yaitu : compliance, assurance, reliability, tangible, 

empathy, dan responsiveness. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbankan 

syariah saat ini harus memperbaiki service financial karena kuatnya kompetisi diantara 

perbankan yang ada di Kuwait dan cepatnya perubahan teknologi yang semakin maju. 

Bank Syariah harus memberikan perhatian yang lebih untuk perubahan tersebut dan 

memulai untuk menetapkan strategi agar dapat memberikan suatu produk yang 

berkualitas dan pelayanan yang maksimal untuk kepuasan nasabah. 

Soviyanti dan Ciptono (2008) melakukan penelitian pada perbankan syariah yang 

berada di Pekanbaru, Riau. Penelitian ini melibatkan 175 nasabah bank syariah yang 

terdiri dari Bank Muammalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Riau Syariah, 

dan Bank Mandiri Syariah di Pekanbaru. Dimensi pengukuran kualitas jasa yang 

digunakan adalah model CARTER, dengan 6 dimensi.  

Setelah dilakukan analisis faktor dapat diketahui terdapat penambahan faktor- 

faktor baru yang dapat mempengaruhi kualitas jasa pada bank syariah di Pekanbaru, 

faktor-faktor perbaikan kualitas layanan yang baru tersebut diantaranya: reliability, 

competence, responsiveness, assurance, empathy, tangible, knowing the customer dan 

compliance. Sedangkan hasil dari analisis jalur memperlihatkan bahwa factor-faktor 

kualitas jasa pada perbankan syariah, dapat memperlihatkan pengaruh secara signifikan 
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factor-faktor kualitas jasa terhadap kepuasan nasabah sebesar 12,01 %, dan selebihnya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya selain dimensi CARTER. 

Dari penelitian tersebut juga diketahui bahwa nasabah merasa puas terhadap 

keseluruhan layanan bank syariah sebesar 56%. Dengan demikian diharapkan kualitas 

jasa perbankan syariah dapat meningkat.  

Selain itu juga terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendriadi 

(2005) yang melakukan penelitian pada empat bank syariah di Yogyakarta yang terdiri 

atas nasabah Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BTN Syariah, dan Bank Syariah 

Mandiri. Responden dari penelitian tersebut berjumlah 140 nasabah. Tingkat kepuasan 

nasabah pada bisnis perbankan syariah di Yogyakarta menunjukkan sebesar 60% 

responden menyatakan puas terhadap pelayanan perbankan syariah secara keseluruhan. 

Selain itu faktor-faktor kualitas jasa perbankan syariah yang diadaptasi dari 

model CARTER yang terdiri dari compliance, assurance, reliability, tangible, emphaty, 

dan responsiveness, setelah dilakukan analisis faktor terdapat penambahan dua dimensi 

yaitu credibility dan courtesy. Analisis jalur memperlihatkan bahwa faktor-faktor 

kualitas jasa pada perbankan syariah mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah sebesar 25,09%. 
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2.3 Rerangka pemikiran 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

  

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan  kerangka  pemikiran  tersebut  diatas  hipotesis  yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Compliance 

(X₁) 

Assurance 

(X₂) 

Reliability 

(X₃) 

Responsiveness 

(X₆) 

Emphaty 

(X₅) 

Tangible 

(X₄) 

Kepuasan Nasabah 

(Y) 

Kualitas Pelayanan 
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Ho₁ : variabel compliance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₁ : variabel compliance berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ho₂ : variabel assurance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₂ : variabel assurance berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ho₃ : variabel reliability tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₃ : variabel reliability berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ho₄ : variabel tangible tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₄ : variabel tangible berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Bank Syariah Mandiri. 

Ho₅ : variabel emphaty tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₅ : variabel emphaty berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Bank Syariah Mandiri. 

Ho₆ : variabel responsiveness tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap 

kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₆ : variabel responsiveness berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 
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Ho₇ : variabel compliance, assurance, reliability, tangible, empathy, dan 

responsiveness tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₇: variabel compliance, assurance, reliability, tangible, empathy, dan 

responsiveness berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Bank Syariah Mandiri. 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

3.1.1  Calon Responden 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Bank Syariah Mandiri, sehingga 

sasaran responden dari penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 

 

3.1.2  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang yang 

terletak di Jl. Kemang Raya No. 82 Bangka, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi penelitian 

ini didasarkan pada pertimbangan letak bank yang strategis dan berlokasi di kawasan 

perbelanjaan. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian adalah 2 

minggu dimana akan dimulai pada tanggal 25 Juli 2011 hingga 29 Juli 2011. Waktu 

penyebaran dilakukan pada pukul 09.00 WIB hingga selesai sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

 

 

PENGARUH KUALITAS..., Adisty Lia Refina, Ma.-IBS, 2011



3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Sumber data yang digunakan dalam  penelitian ini sangat berhubungan dengan 

jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah dinyatakan dan dapat 

menyelesaikan permasalahan penelitian. 

Adapun data yang diperlukan berasal dari dua sumber yaitu : 

1. Data Primer 

Berdasarkan Malhotra (2007), data primer adalah data yang diciptakan peneliti 

untuk tujuan menangani masalah khusus. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara melakukan pembagian kuisioner kepada nasabah Bank 

Syariah Mandiri cabang Kemang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk maksud diluar masalah yang 

sedang ditangani (Malhotra, 2007). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

melalui tinjauan literatur dan tinjauan pustaka dari berbagai sumber seperti 

buku,website Bank Syariah Mandiri, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya 

yang signifikan dengan topik penelitian. 

 

3.2.2  Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 
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penelitian (Malhotra, 2007). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah para 

nasabah Bank Syariah Mandiri yang datang dan  melakukan transaksi di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Kemang. 

 Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi (Malhotra, 2007). 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

Convenience Sampling atau Accidental Sampling, yaitu sebuah teknik sampling 

nonprobabilitas yang berupaya memperoleh sampel karena mereka berada pada saat dan 

tempat yang tepat (Malhotra, 2004), seperti dalam penelitian ini responden berada di 

Bank Syariah Mandiri cabang Kemang. 

Untuk Menurut Anderson, Sweeney, dan Williams (2008) Metode perhitungan 

yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan jumlah sampel secara relevan agar 

dapat mewakili populasi adalah dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai 

berikut : 

  
 

        
 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolerir. 

 Rumus ini dapat digunakan jika penelitian mengetahui besarnya populasi yang 

ingin diteliti. Dalam kasus ini, populasi nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Kemang 
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telah diketahui, yaitu sebanyak 459 nasabah. Penentuan toleransi yang sering digunakan 

pada banyak penelitian untuk kesalahan dari pengambilan sampel adalah sebesar 10% 

(0.1). Dengan demikian, perhitungan pengambilan sampel yang relevan sesuai rumus 

Slovin adalah sebagai berikut : 

  
 

         
 

   
   

             
 

        sampel  

 Berdasarkan perhitungan rumus Slovin di atas dapat diketahui bahwa ukuran 

batas bawah pengambilan sampel yang relevan sebagai responden penelitian untuk 

mewakili populasi nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Kemang adalah sebanyak 100 

sampel. Berdasarkan jumlah ini, Penyebaran kuesioner akan dilakukankan kepada 100 

responden nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Kemang. Pertimbangan ini 

dimaksudkan agar hasil penelitian menjadi lebih akurat karena data sampel yang diambil 

melebihi ukuran minimal pengambilan sampel berdasarkan rumus Slovin. 

 

3.2.3  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, maka teknik yang dilakukan yaitu 

dengan penyampaian daftar pertanyaan atau kuesioner yang disebarkan kepada 

responden yang berada di Bank Syariah Mandiri cabang Kemang. Secara garis besar, 

urutan kuesioner adalah sebagai berikut : 

1. Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis dan tujuan 

diadakan penelitian. 

2. Bagian kedua pada kuesioner ini berisikan profil responden. 
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3. Bagian ketiga pada kuesioner ini menjelaskan tingkat kepentingan responden 

terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini. 

 

3.2.3.1  Definisi Operasional Variabel 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) adalah 

kualitas pelayanan yang memiliki dimensi yaitu compliance (X1, assurance (X2), 

reliability (X3), tangible (X4), empathy (X5), dan responsiveness (X6). Variabel yang 

menjadi variabel terikat (dependent variable) adalah kepuasan nasabah (Y). 

 Variabel X akan dicari pengaruhnya terhadap variabel Y yang akan dijelaskan 

secara detail dalam tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Definisi Operasional Indikator 

Kualitas 
Pelayanan 
(X) 

Compliance 
(pemenuhan), 
(X1) 

Kemampuan untuk 
mematuhi hukum 
Islam dan beroperasi di 
bawah prinsip-
prinsip perbankan 
Islam dan ekonomi. 

(Othman dan Owen, 
2001) 

1. Sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah 

2. Tidak ada 
bunga yang dibayar atau diamb
il pada tabungan dan pinjaman 

3. Berkaitan dengan 
produk yang diterima 
oleh produk-produk 
perbankan syariah 

4. Kesempatan 
untuk mendapatkan 
pinjaman bebas bunga 

5. Pembagian 
keuntungan  investasi 

Assurance 
(jaminan), (X2) 

Kemampuan karyawan 
dalam memberikan rasa 
aman dan nyaman 
terhadap nasabah. 

( Parasuraman, et al, 
1994) 

1. Pengetahuan produk 
2. Keramah-tamahan dan 

kesopanan 
3. Kemampuan memberikan 

keamanan di dalam 
memanfaatkan jasa yang 
ditawarkan 

4. Kemampuan dalam 
menanamkan kepercayaan 
pelanggan terhadap perusahaan 
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Reliability 
(keandalan), 
(X3) 

Kemampuan Bank 
dalam memberikan 
pelayanan yang sesuai 
dengan janji yang 
ditawarkan dengan 
segera, akurat, dan 
memuaskan. 

( Parasuraman, et al, 
1994) 

1. Penanganan pelanggan 
2. Penyediaan pelayanan sesuai 

perjanjian 
3. Penyediaan pelayanan tepat 

waktu 

Tangible 

(tampilan fisik), 
(X4) 

Fasilitas fisik yang dapat 
dilihat.  

( Parasuraman, et al, 
1994) 

1. Gedung 
2. ATM 

Penampilan pegawai 
3. Tempat parkir 
4. Kerapian dan kenyamanan 

ruangan 
Emphaty 

(perhatian), 
(X5) 

Perhatian secara 
individual yang 
diberikan bank kepada 
konsumen. 

( Parasuraman, et al, 
1994) 

1. Komunikasi 
2. Pemahaman atas keinginan dan 

kebutuhan konsumen 
 

 

Responsiveness 

(ketanggapan), 
(X6) 

Respon atau kesigapan 
karyawan dalam 
membantu pelanggan 
dan memberikan 
pelayanan yang cepat 
dan tanggap. 

( Parasuraman, et al, 
1994) 

1. Kesigapan 
2. Kecepatan dalam menangani 

transaksi, keluhan pelanggan 
3. Kesiapan menanggapi 

pertanyaan pelanggan, 
penyampaian informasi saat 
pelayanan 

4. Kemauan untuk membantu 
pelanggan 

Kepuasan 
Nasabah 
(Y) 

Kepuasan 
Nasabah 

“satisfaction is the 
fulfillment response”, 
yaitu penilaian bahwa 
fitur produk atau jasa, 
atau produk atau jasa itu 
sendiri, memberikan 
tingkat pemenuhan 
berkaitan dengan tingkat 
konsumsi yang 
menyenangkan termasuk 
tingkat under-fulfillment 
dan overfulfillment. 

(Oliver, 1997) 

1. Merekomendasikan Bank 
Syariah Mandiri cabang 
Kemang kepada orang lain 

2. Adanya rasa tidak ingin pindah 
ke Bank Syariah  lain 
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3.3  Metode Analisis Data 

3.3.1  Uji Instrumen 

3.3.1.1  Uji Validitas 

Rangkuti (2009) menjelaskan definisi validitas sebagai suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keabsahan suatu alat ukur. Alat ukur yang valid akan mempunyai 

nilai validitas yang tinggi. Sebuah alat ukur dikatakan valid jika alat tersebut dapat 

mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas alat ukur menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang 

dimaksud. Menurut Effendi (1995) pengujian validitas dilakukan dengan mencari 

korelasi dari setiap indikator terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik 

korelasi Pearson product moment. Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan valid 

b. Jika r hitung < r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan tidak valid 

 

3.3.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Durianto, et al (2004) uji reliabilitas adalah instrumen uji kehandalan 

yang digunakan dalam riset. Instrument riset yang handal akan mampu mengungkap 

informasi yang sebenarnya di lapangan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang. Sedangkan menurut Rangkuti (2009) menjelaskan bahwa reliabilitas merupakan 

suatu alat ukur yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Alat 

ukur yang baik tidak akan mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. 
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Pengujian reliabilitas yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan formula 

Cronbach’s Alpha. Sekaran (2006) menjelaskan Cronbach’s Alpha sebagai koefisien 

keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif 

berkolerasi satu sama lain. Dalam Cronbach’s Alpha terdapat pengeliminasian data jika 

data tersebut dinyatakan tidak lulus uji reliabilitas. Menurut Sekaran (2006), nilai 

reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di 

atas 0,8 adalah baik. Jika Cronbach’s Alpha mendekati 1, maka hal ini menunjukan 

bahwa alat ukur yang digunakan semakin tinggi tingkat kehandalan konsistensinya, 

dengan kata lain responden akan cenderung memiliki jawaban yang sama walaupun 

pertanyaan diberikan kepada respondenlainnya. Dasar pengambilan keputusan 

reliabilitas alat ukur pada penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

a. Cronbach’s Alpha > 0,6  Data dinyatakan reliable 

b. Cronbach’s Alpha < 0,6  Data dinyatakan tidak reliable 

 

3.3.2  Uji Asumsi Klasik 

3.3.2.1 Uji Normalitas 

Salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji 

normalitas. Menurut Ghozali (2006), uji normalitas yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) 

dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distibusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada 

penelitian ini menggunakan uji analisis statistik, yaitu dengan menghitung nilai skewness 
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dan kurtosis dari residual. Nilai statistik skewness dan kurtosis dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut ini : 

      
   

√   
 

      
   

√    
 

Hasil Z hitung dari skewness dan kurtosis  kemudian dibandingkan dengan Z 

tabel. Dasar pengambilan keputusan untuk uji distribusi normal yaitu jika Z hitung < Z 

tabel. 

 

3.3.2.2  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas. Ghozali (2006) menjelaskan uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar 

variabel bebas (independen) pada model regresi. Pada penelitian ini metode pengujian 

yang digunakan adalah dengan melihat nilai VIF pada model regresi. Menurut Ghozali 

(2006), jika nilai VIF memiliki nilai lebih besar daripada 10, maka variabel tersebut 

memiliki masalah multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

 

3.3.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Ghozali (2006) menyebutkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu 
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adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Beberapa metode pengujian yang dapat digunakan dalam menguji heteroskedastisitas 

diantaranya adalah uji Park, uji Glesjer, uji White, melihat pola grafik regresi, dan uji 

Koefisien Korelasi Spearman. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah uji 

Park. Priyatno (2008) menjelaskan bahwa uji Park adalah cara pengujian dengan 

meregresikan nilai logaritma dari residual kuadrat (Lnei2) dengan masing-masing 

variabel dependen (LnX1, LnX2, LnX3, dan LnX4). Kriteria tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas pada uji Park yaitu apabila koefisien parameter beta tidak signifikan 

secara statistik. 

 

3.3.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.3.3.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dapat 

dilihat dari formula hipotesis sebagai berikut: 

 

a. Ho : bi = 0, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p 
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Ho ditolak jika :    p-value  ≤ α 

≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang 

digunakan sebesar α = 5%.  

 

3.3.3.2 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Anderson, Sweeney, dan Williams (2011) menyebutkan bahwa uji F digunakan 

untuk menghitung hubungan signifikan yang timbul antara variabel dependen (terikat) 

dan keseluruhan variabel independen (bebas). Formula hipotesis yang digunakan pada 

uji F adalah sebagai berikut :. 

a. Ho : bi = 0, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F menurut Anderson, Sweeney, dan 

Williams (2011) adalah sebagai berikut :  

 

    

Arti dari penjelasan kriteria tersebut adalah bahwa variabel independen secara 

bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan sebesar 5%. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji t adalah sebesar 

5%, namun karena uji ini merupakan uji dua sisi sehingga persentase signifikan dibagi 

dua (0,05 : 2 = 0,025). 
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3.3.3.3  Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Malhotra (2009) analisis regresi linear berganda merupakan suatu teknik 

statistik yang secara simultan dikembangkan untuk mengetahui hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif 

dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan.  

 Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

                      

 Keterangan: 

 Y = kepuasan nasabah 

 a  = konstanta 

 b  = koefisien regresi 

 X₁= compliance 

X₂= assurance 

X₃= reliability 

X4= tabgible 

X5= empathy 

 X6 = responsiveness 

ε   = standard error 
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3.3.3.4 Analisis Determinasi (R2) 

Menurut Priyatno (2008) analisis determinasi linear berganda digunakan untuk  

mentehui presentase sumbangan pengaruh independen (X₁, X₂, …. Xn) secara serentak 

terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi 

variabel dependen. R² sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi 

variabel dependen. Sebaliknya R² sama dengan 1, makan persentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah 

sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 

100% variasi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian 

4.1.1  Sejarah 

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah 

tertanam kuat pada segenap insane Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal 

pendiriannya. 

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah  sekaligus 

berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis 

ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi 

termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif 

yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia 

usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-

bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil 

tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di 

Indonesia. 

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh 

Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota 

Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan 

melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. 

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank 

(Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank 
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baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan 

penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim 

ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di  kelompok 

perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, 

yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking 

system). 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU 

tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila 

Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim 

Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, 

sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang 

beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri 

sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 

1999. 

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh 

Gubernur Bank Indonesia  melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 

1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 

1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara 

resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 

1999. 
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PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh  sebagai bank yang mampu 

memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan 

operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang 

menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan 

Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang 

lebih baik. 

 

4.1.2 Profil Perusahaan 

Nama    : PT Bank Syariah Mandiri 

Alamat    : Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5  

Jakarta 10340 – Indonesia 

Telepon   : (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting) 

Faksimili   : (62-21) 3983 2989 

Situs Web   : www.syariahmandiri.co.id 

Tanggal Berdiri  : 25 Oktober 1999 

Tanggal Beroperasi  : 1 November 1999 

Modal Dasar   : Rp 2.500.000.000.000,- 

Modal Disetor   : Rp 858.243.565.000,- 

Kantor Layanan   : 520 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh 

Indonesia 

Jumlah jaringan ATM BSM : 220 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 4.795, ATM 

Bersama 20.487 unit (include ATM Mandiri dan ATM 

BSM), ATM Prima 14.403 unit, EDC BCA 121.743 unit, 

ATM BCA 7053 dan Malaysia Electronic Payment 

System (MEPS) 7.435 unit.  
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Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Mandiri 

 

 

4.1.3 Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri 

a. Visi 

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha. 

b. Misi 

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan 

2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada 

segmen UMKM 

3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang 

sehat 

4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal 

5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat. 

4.1.4 Shared Values Bank Syariah Mandiri 

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak 

pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama 

untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared 
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ValuesBank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”. 

Adapun keterangan singkatan dari “ETHIC” adalah sebagai berikut : 

a. Excellence 

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan 

berkesinambungan. 

b. Teamwork 

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 

c. Humanity 

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. 

d. Integrity 

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. 

e. Customer Focus 

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah 

Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan. 
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4.1.5 Struktur Organisasi 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Pusat 
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Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang 

 

Kepala Kantor 
Cabang 

Pembantu

Pelaksana 
Marketing 
Support

Customer 
Service 

Representatif
Teller

Account Officer

Pelaksana 
Back Office

- Satpam
- Messenger
- Driver
- Office Boy

Operation Officer

 

 

4.1.6 Fasilitas Penunjang 

4.1.6.1 Layanan 24 Jam 

a. BSM Net Banking 

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet. 

Syarat 

 Informasi data rekening nasabah (tabungan, deposito, giro, pembiayaan) dalam 

layar terpadu 

 Cetak data mutasi transaksi 

 Transfer real time hampir ke seluruh bank (dengan jaringan ATM Bersama dan 

Prima) 
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 Pembayaran tagihan (telpon, listrik, dll)* 

Manfaat 

 Informasi data transaksi perbankan dapat dilakukan sendiri melalui internet 24 jam 

sehari 

 Layanan transfer antar rekening BSM dan antar bank 

 Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking 

 Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan. 

b. BSM Mobile Banking 

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis 

GPRS Fitur & Syarat 

 Cek saldo. 

 Ganti PIN ATM. 

 Transfer: 

 Antar rekening di BSM. 

 Antar bank. 

 Antar bank anggota ATM Bersama dan ATM Prima secara real time. 

 Pembayaran zakat. 

Syarat: 

 Memiliki rekening Tabungan atau Giro BSM. 

 Memiliki BSM Card. 

 Menggunakan kartu ponsel berbasis GSM dan tersedia fasilitas GPRS. 

 Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS. 

 Mengisi formulir permohonan BSM MBG. 

 ManfaatKenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja. 

 Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM. 
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 Informasi saldo dan mutasi rekening hingga 20 transaksi. 

 Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp50. 

 Layanan informasi kumpulan kata-kata bijak. 

 Layanan pembayaran zakat. 

c. BSM ATM 

Sarana untuk melakukan transaksi pada ATM Syariah mandiri. Layanan fasilitas ini juga 

bekerjasama dengan Bank Mandiri dan ATM bersama sehingga nasabah dapat 

mengambil uang tunai di seluruh jaringan ATM Bank Mandiri dan jaringan ATM 

bersama 

Manfaat : 

 Cek Saldo 

 Tarik tunai/Belanja 

 Pindah buku antar rekening BSM 

 Transfer antar Bank Anggota ATM Bersama/Prima 

 Ganti Pin 

d. BSM SMS Banking 

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler 

yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan. 

Manfaat: 

 Transaksi kapan dan dimana saja 

 Pendaftaran gratis di seluruh cabang BSM 

 Biaya transaksi murah. 

 

Jenis Layanan : 

1. Informasi 
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 Inquiry saldo 

 Informasi seluruh tagihan 

 Informasi jumlah tagihan Telkom 

 Informasi jumlah tagihan IM3 

 Informasi jumlah tagihan Matrix 

 Informasi daftar rekening sendiri 

 Informasi daftar rekening tujuan 

 Bantuan perintah layanan. 

2. Transaksi 

 Transfer antar rekening sendiri di BSM 

 Transfer ke rekening tujuan di BSM 

 Pembayaran tagihan Telkom 

 Pembayaran tagihan IM3 

 Pembayaran tagihan Matrix 

 Pembayaran zakat 

 Perubahan PIN 

 Isi ulang Simpati denominasi 50.000 dan 100.000 

 Isi ulang As denominasi 50.000 dan 100.000. 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Profil Responden 

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh data jenis kelamin sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 Pie Chart Karakteristik Jenis Kelamin 

 

Sumber : data diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 47 orang atau sebesar 47% dari total responden yang 

berjumlah 100 orang. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berumlah 

53 orang atau sebesar 53%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini  berjenis kelamin perempuan 

 

4.2.1.2 Usia 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh data usia responden adalah sebagai 

berikut:. 

Gambar 4.5 Pie Chart Karakteristik Usia Responden 

47% 
53% 

Jenis Kelamin 

Laki-laki

Perempuan
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Sumber : diolah peneliti 

 

Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui bahwa responden yang berusia 

17-22 tahun berjumlah 28 orang atau 28%, responden yang berusia 23-40 tahun 

berjumlah 52 orang atau 52% dan responden yang berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 

20 orang atau 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini memiliki range usia 23-40 tahun. 

 

4.2.1.3 Pekerjaan 

 Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh pekerjaan responden adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

28% 

52% 

20% 

Usia 

17-22 tahun

23-40 tahun

>40 tahun

PENGARUH KUALITAS..., Adisty Lia Refina, Ma.-IBS, 2011



Gambar 4.6 Pie Chart Karakteristik Pekerjaan 

        

Sumber : diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

pekerjaannya pelajar atau mahasiswa adalah sebanyak 28 orang atau 28%, responden 

yang pekerjaannya adalah karyawan swasta adalah sebanyak 33 orang atau 33%, 

responden yang pekerjaannya adalah wirausahawan sebanyak 18 orang atau 18%, 

responden yang pekerjaannya adalah PNS/TNI/Polri sebanyak 12 orang atau 12% dan 

yang terahkir responden dengan pekerjaan lainnya sebanyak 9 orang atau 9%  Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah karyawan swasta. 

 

4.2.1.4 Pendidikan Terakhir 

 Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh pendidikan terakhir responden adalah 

sebagai berikut: 

 

 

28% 
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9% 
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Gambar 4.7 Pie Chart Karakteristik Pendidikan Terakhir 

 

Sumber : diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

pendidikan terakhirnya SMU dan yang sederajat adalah sebesar 35 orang atau sebesar 

35%,  responden yang pendidikan terakhirnya D3 sebesar 17 orang atau 17%, responden 

yang pendidikan terakhirnya S1 sebesar 39 orang atau 39%, responden yang pendidikan 

terakhirnya S2 sebesar 6 orang atau 6%, dan yang terakhir, responden yang memiliki 

pendidikan terakhirnya S3 sebesar 3 atau 3%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas 

dari responden penelitian ini pendidikan terakhirnya adalah S1. 

 

4.2.2 Analisis  Pre-test 

 Proses pre-test dilakusanakan pada minggu kelima bulan juli tahun 2011 dengan 

jumlah responden sebanyak 30 orang. Adapun hasil uji yang telah dilakukan, yaitu, uji 

validitas dan uji reliabilitas akan dibahas sebagai berikut: 
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4.2.2.1 Uji  Validitas 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test 

Variabel Dimensi Indikator Pearson Correlation Kesimpulan 

Kualitas Pelayanan 

Compliance 

C1 0,737 VALID 
C2 0,596 VALID 
C3 0,856 VALID 
C4 0,776 VALID 
C5 0,839 VALID 

Assurance 

A1 0,794 VALID 
A2 0,785 VALID 
A3 0,800 VALID 
A4 0,711 VALID 

Reliability 
R1 0,852 VALID 
R2 0,770 VALID 
R3 0,898 VALID 

Tangible 

T1 0,845 VALID 
T2 0,732 VALID 
T3 0,826 VALID 
T4 0,799 VALID 
T5 0,828 VALID 

Empathy 
E1 0,933 VALID 
E2 0,958 VALID 

Responsiveness 

S1 0,856 VALID 
S2 0,876 VALID 
S3 0,855 VALID 
S4 0,805 VALID 

Kepuasan Nasabah   K1 0,944 VALID 
  K2 0,919 VALID 

Sumber : diolah peneliti 

Berdasarkan hasil analisis diatas, diketahui bahwa keseluruhan item pertanyaan 

pada saat pretest menunjukkan nilai r hitung ≥ r tabel (0,361), maka dapat disimpulkan 

bahwa seluruh instrumen penelitian pada tahap pre-test valid. 
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4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan Cronbach Alpha. 

Menurut Malhotra (2007), apabila alpha dihitung dan memiliki nilai diatas 0,6 maka 

dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing 

varabel dapat diandalkan. Adapun hasil dari uji reliabilitas pada pretest ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pretest 

Variabel Jumlah item 
pernyataan 

Cronbach’s 
Alpha 

Kesimpulan 

Compliance 5 0,822 Reliabel 
Assurance 4 0,771 Reliabel 
Reliability 3 0,793 Reliabel 
Tangible 5 0,864 Reliabel 
Emphaty 2 0,870 Reliabel 
Responsiveness 4 0,869 Reliabel 
Kepuasan nasabah 2 0,841 Reliabel 
        Sumber : diolah peneliti

  

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan tabel diatas, maka seluruh 

variabel penelitian memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Hal ini mengindikasikan 

bahwa keseluruhan jawaban responden pada tahap pre-test terhadap pernyataan-

pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten 

dan variabel dapat diandalkan (reliable).  

 

4.2.3 Analisis Penelitian 

4.2.3.1 Uji Validitas Penelitian 

 Setelah dilakukan pretest dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh instrumen 

penelitian valid, maka selanjutnya instrumen tersebut digunakan untuk melakukan 
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penelitian. Setelah kuesioner disebar dan dikumpulkan kembali, maka langkah 

berikutnya adalah melakukan pengujian validitas. Berikut adalah hasil pengujian 

validitas hasil penelitian yang telah dilakukan: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Pearson Correlation Kesimpulan 

Kualitas Pelayanan 

Compliance 

C1 0,696 VALID 
C2 0,534 VALID 
C3 0,568 VALID 
C4 0,641 VALID 
C5 0,705 VALID 

Assurance 

A1 0,708 VALID 
A2 0,585 VALID 
A3 0,653 VALID 
A4 0,621 VALID 

Reliability 
R1 0,646 VALID 
R2 0,607 VALID 
R3 0,744 VALID 

Tangible 

T1 0,558 VALID 
T2 0,242 VALID 
T3 0,422 VALID 
T4 0,475 VALID 
T5 0,585 VALID 

Empathy 
E1 0,776 VALID 
E2 0,812 VALID 

Responsiveness 

S1 0,734 VALID 
S2 0,660 VALID 
S3 0,612 VALID 
S4 0,645 VALID 

Kepuasan Nasabah   K1 0,945 VALID 
  K2 0,944 VALID 

        Sumber : diolah peneliti

  

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa nilai setiap item pertanyaan 

memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel (nilai r hitung ≥ r tabel = 0,196 

 data dikatakan valid) sehingga data dalam penelitian ini dapat disimpulkan valid.  Hal 
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ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran (pertanyaan dalam kuesioner) sudah 

akurat dan jawabannya dapat dipakai untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(kualitas pelayanan Bank Syariah Mandiri). 

 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas Penelitian 

 Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Reliabilitas 

artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Alat ukur disebut reliabel jika alat ukur tersebut 

secara konsisten memberikan hasil atau jawaban yang sama terhadap gejala yang sama 

walaupun digunakan berulang kali. Menurut Malhotra (2007), apabila cronbach’s alpha 

dihitung dan memiliki nilai diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dapat diandalkan. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 

Variabel Jumlah item 
pernyataan 

Cronbach’s 
Alpha 

Kesimpulan 

Compliance 5 0,617 Reliabel 
Assurance 4 0,624 Reliabel 
Reliability 3 0,674 Reliabel 
Tangible 5 0,674 Reliabel 
Emphaty 2 0,614 Reliabel 
Responsiveness 4 0,672 Reliabel 
Kepuasan nasabah 2 0,685 Reliabel 

        Sumber : diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa cronbach’s alpha memiliki nilai 

yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang digunakan 

untuk mengukur masing-masing variabel pada penelitian ini dapat diandalkan. 

 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 
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4.2.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distibusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 

2002). Hasil uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Uji Normalitas Penelitian 

Descriptive Statistics 
 N Skewness Kurtosis 
 Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Unstandardized 
Residual 

100 -.922 .241 1.243 .478 

Valid N (listwise) 100     
        Sumber : diolah peneliti 

 

Metode yang digunakan adalah Skewness dan Kurtosis, dimana untuk 

membuktikan bahwa data normal atau tidak, maka digunakan rumus sebagai berikut: 

      
   

√   
          

√    
 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Penelitian 

 

 

 

 

Sumber : diolah peneliti 

 

No Zskew Zkurt Nilai Kritis 

1 -0,3764 0,253 1,96 
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Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel diatas,  Z Skewness dan Z 

Kurtosis memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai kritisnya, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dan variabel bebas pada data penelitian ini 

terdistribusi normal. 

 

4.2.4.2 Uji Multikoleniaritas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independent, jika variabel independent saling 

berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independent yang nilai korelasi antar sesama variabel independent sama dengan 

nol. (Ghozali, 2006) 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikoleniaritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1.410 .766  -1.840 .069   

Compliance .088 .168 .053 .522 .603 .608 1.645 
Assurance .431 .178 .252 2.421 .017 .585 1.711 
Reliability .152 .185 .094 .820 .414 .487 2.054 
Tangible .225 .157 .161 1.432 .156 .505 1.982 
Emphaty .230 .142 .165 1.620 .109 .611 1.636 
Responsiveness .181 .180 .109 1.008 .316 .540 1.852 

a. Dependent Variable: kepuasan_nasabah 
      Sumber : diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui hasil perhitungan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) yang menunjukkan bahwa ke enam variabel memiliki nilai yang kurang 
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dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antara variabel 

independen dalam model regresi ini. 

4.2.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas penting untuk mengetahui apakah varians dari 

setiap error bersifat heterogen. Apabila bersifat heterogen maka akan melanggar asumsi 

klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari error harus bersifat homogeny. 

Untuk membuktikan ada atau tidaknya heterokedastisitas pada penelitian ini, 

digunakan metode uji Park, dimana hasilnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.387 3.596  .386 .701 

Compliance -.966 .790 -.155 -1.222 .225 
Assurance 1.120 .835 .173 1.341 .183 
Reliability -.375 .869 -.061 -.431 .668 
Tangible -1.204 .738 -.227 -1.630 .106 
Emphaty .426 .665 .081 .641 .523 
Responsiveness -.068 .843 -.011 -.080 .936 

a. Dependent Variable: ln_kepuasan 
      Sumber : diolah peneliti 

Hasil output pada tabel uji Park diatas dengan jelas menunjukkan bahwa tidak 

ada satupun variabel independen yang dimiliki Bank Syariah Mandiri yaitu compliance, 

assurance, reliability, tangible, empathy, dan responsiveness yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu kepuasan nasabah. Hal ini terlihat dari 

tampilan output SPSS yang memperlihatkan koefisien parameter untuk variabel 
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independen tidak ada yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak terdapat gejala heterokedastisitas.  

 

4.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis untuk penelitian ini  digunakan 

untuk mengetahui atau mengukur pengaruh kualitas pelayanan (Compliance, Assurance, 

Reliability, Tangible, Empathy, dan Responsiveness) terhadap kepuasan nasabah Bank 

Syariah Mandiri yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Adapun hasil 

pengolahan data dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1.410 .766  -1.840 .069   

Compliance .088 .168 .053 .522 .603 .608 1.645 
Assurance .431 .178 .252 2.421 .017 .585 1.711 
Reliability .152 .185 .094 .820 .414 .487 2.054 
Tangible .225 .157 .161 1.432 .156 .505 1.982 
Emphaty .230 .142 .165 1.620 .109 .611 1.636 
Responsiveness .181 .180 .109 1.008 .316 .540 1.852 

a. Dependent Variable: kepuasan_nasabah 
        Sumber : diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y = -1,410 + 0,88CO + 0,431AS + 0,152RL + 0,225TA + 0,230EM + 0,181RS + e 
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 Koefisien regresi CO sebesar 0,88 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel Compliance (CO) berbanding lurus dengan kepuasan nasabah. Koefisien regresi 

AS sebesar 0,431 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel Assurance (AS) 

berbanding lurus dengan kepuasan nasabah. Koefisien regresi RL sebesar 0,152 dan 

bertanda positif menyatakan bahwa Reliability (RL) berbanding lurus dengan kepuasan 

nasabah. Koefisien regresi TA sebesar 0,225 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel Tangible (TA) berbanding lurus dengan kepuasan nasabah. Koefisien regresi 

EM sebesar 0,230 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel Emphaty (EM) 

berbanding lurus dengan kepuasan nasabah. Dan yang terakhir, koefisien regresi RS 

sebesar 0,181 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel Responsiveness (RS) 

berbanding lurus dengan kepuasan nasabah. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa keseluruhan dimensi kualitas pelayanan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri 

memiliki korelasi yang positif dan berbanding lurus dengan kepuasan nasabah. 

Konstanta sebesar -1,410 artinya jika variable compliance, assurance, reliability, 

tangible, empathy, dan responsiveness nilainya adalah nol, maka kepuasan nasabah akan 

mengalami penurunan sebesar -1,410. 

 

4.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Bila p ≤ 0,05 tabel artinya semua variabel independen 

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila bila p ≥ 0,05, artinya 

semua variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar 

α = 5%. Hasil uji F pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.344 6 2.391 10.749 .000a 
Residual 20.684 93 .222   
Total 35.028 99    

a. Predictors: (Constant), responsiveness, assurance, compliance, emphaty, 
tangible, reliability 
b. Dependent Variable: kepuasan_nasabah 

Sumber : diolah peneliti 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Sesuai dengan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya, bila p ≤ 0,05 

tabel artinya semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar 

α = 5%. sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak karena 0,000 ≤ 0,05  yang artinya 

secara bersama-sama dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari Compliance, 

Assurance, Reliability, Tangible, Empathy, dan Responsiveness berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri. 

 

4.4.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Compliance, 

Assurance, Reliability, Tangible, Empathy, dan Responsiveness secara parsial terhadap 

kepuasan nasabah. Jika p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak (Ghozali,2006). Hasilnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.11 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1.410 .766  -1.840 .069   

Compliance .088 .168 .053 .522 .603 .608 1.645 
Assurance .431 .178 .252 2.421 .017 .585 1.711 
Reliability .152 .185 .094 .820 .414 .487 2.054 
Tangible .225 .157 .161 1.432 .156 .505 1.982 
Emphaty .230 .142 .165 1.620 .109 .611 1.636 
Responsiveness .181 .180 .109 1.008 .316 .540 1.852 

a. Dependent Variable: kepuasan_nasabah 
Sumber : diolah peneliti 

 

1. Hipotesis 1 

Ho₁ : variabel compliance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₁ : variabel compliance berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Berdasarkan tabel 4.16 nilai Sig. compliance sebesar 0,603 dan lebih dari 0,05 

(0,603 > 0,05), maka Ho tidak dapat ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa compliance 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah 

Mandiri. Hal tersebut dikarenakan nasabah menganggap sistem perbankan syariah sudah 

related dengan Bank Syariah Mandiri dan merupakan suatu standar sehingga unsur 

compliance tidak terlalu diperhatikan. 

2. Hipotesis 2 
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Ho₂ : variabel assurance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₂ : variabel assurance berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Berdasarkan tabel 4.16 nilai Sig. assurance sebesar 0,017 dan kurang dari 0,05 

(0,017 ≤ 0,05), maka Ho ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa assurance memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri. 

3. Hipotesis 3 

Ho₃ : variabel reliability tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₃ : variabel reliability berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Berdasarkan tabel 4.16 nilai Sig. reliability sebesar 0,414 dan lebih dari 0,05 

(0,414 > 0,05), maka Ho tidak dapat ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa reliability 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah 

Mandiri. Hal ini terjadi karena Bank Syariah Mandiri khususnya cabang Kemang sudah 

memenuhi standar operasional pelayanan perbankan sehingga unsur reliability tidak 

menjadi perhatian nasabah dalam menentukan kepuasan mereka. 

4. Hipotesis 4 

Ho₄ : variabel tangible tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₄ : variabel tangible berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Bank Syariah Mandiri. 
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Berdasarkan tabel 4.16 nilai Sig. tangible sebesar 0,156 dan lebih dari 0,05 

(0,156 > 0,05), maka Ho tidak dapat ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa tangible 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah 

Mandiri. Hal ini terjadi dikarenakan nasabah memiliki persepsi bahwa Bank Syariah 

Mandiri memiliki tampilan fisik dan fasilitas yang sama dengan Bank Mandiri. 

Mengingat keduanya memiliki kesamaan nama atau merek walaupun memiliki  

manajemen yang berbeda. Oleh karena itu unsur tangibles tidak menjadi pertimbangan 

nasabah dalam menentukan kepuasan. 

5. Hipotesis 5 

Ho₅ : variabel empathy tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₅ : variabel empathy berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah  

Berdasarkan tabel 4.16 nilai Sig. empathy sebesar 0,109 dan lebih dari 0,05 

(0,109 > 0,05), maka Ho tidak dapat ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa empathy 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah 

Mandiri. Hal tersebut dikarenakan nasabah sudah dapat melihat perhatian yang diberikan 

oleh pihak Bank Syariah Mandiri dari mulai masuk ke kantor cabang sampai setelah 

melakukan transaksi tidak jauh berbeda dengan bank-bank lainnya sehingga unsur 

empathy tidak terlalu diperhatikan. 

6. Hipotesis 6 

Ho₆ : variabel responsiveness tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap 

kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Ha₆ : variabel responsiveness berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri. 
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Berdasarkan tabel 4.15 nilai Sig. responsiveness sebesar 0,316 dan lebih dari 0,05 

(0,316 > 0,05), maka Ho tidak dapat ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa 

responsiveness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan respon dan kesigapan karyawan Bank 

Syariah Mandiri sudah memenuhi standar operasional pelayanan perbankan sehingga 

membuat unsur responsiveness tidak terlalu diperhatikan. 

 

4.4.3 Analisa Koefisien Determinasi (R2) 

 Untuk melihat pengaruh compliance, assurance, reliability, tangible, empathy, 

dan responsiveness secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah 

Mandiri, dapat dilihat nilai angka adjusted R squared dari hasil penghitungan dalam 

model summary dibawah ini : 

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .640a .409 .371 .471602 
a. Predictors: (Constant), responsiveness, assurance, 
compliance, emphaty, tangible, reliability 

       Sumber : diolah peneliti  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted R square adalah 

sebesar 0,371 atau 37,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kualitas pelayanan 

yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri berpengaruh sebesar 37,1% terhadap kepuasan 

nasabah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkapkan pada 

penelitian ini. 
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4.5 Implikasi Manajerial 

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, 

peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini 

kedalam impilikasi manajerialnya. 

Pada analisis tambahan ini peneliti menggunakan average value dari tiap 

indikator penilaian pada tiap variabel yang terbukti signifikan atau terbukti memiliki 

pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Pada penelitian uji t yang menyatakan adanya 

pengaruh antara compliance, assurance, reliability, tangible, empathy, dan 

responsiveness secara parsial terhadap kepuasan nasabah menyatakan bahwa hanya 

variabel assurance yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

yaitu kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Kemang. Tujuan penggunaan 

average value adalah untuk mengetahui rata-rata jwaban dari tiap indikator dan 

membandingkannya dengan nilai standar yang telah di adjust sebesar 3. Adapun hasil 

dari analisis average value variabel assurance adalah : 

a. Average Value Variabel  Independen 
 

Tabel 4.13 
Average Value Assurance 

Variabel Indikator Average Value 

Assurance 

Karyawan Bank Syariah Mandiri memiliki 
pengetahuan yang memadai mengenai sistem 
perbankan dan produk-produk bank. 

4.41 

 

Karyawan Bank Syariah Mandiri selalu bersikap 
ramah dan sopan terhadap nasabah. 

4.55 

Pihak Bank Syariah Mandiri dapat membuat nasabah 
merasa aman dalam bertransaksi. 

4.37 

Pihak Bank Syariah Mandiri dapat dipercaya untuk 
mengelola uang nasabah dan menjamin keamanan 
uang nasabah. 

4.58 

 

Average Value variabel assurance 4.48 
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Berdasarkan analisa tabel 4.17 dari variabel assurance, dilihat secara garis besar 

penilaian nasabah,  Bank Syariah Mandiri cabang Kemang sudah baik karena dari skala 

penilaian antara 1-5, pada variabel assurance diketahui bahwa rata-rata penilaian  

responden sebesar 4,48, hasil tersebut melebihi minimal standar penilaian sebesar 3 

sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa 

variabel assurance cukup mempengaruhi kepuasan nasabah  Bank Syariah Mandiri 

cabang Kemang. 

Dari keempat indikator terdapat dua indikator yang nilainya dibawah average 

value, yang pertama yaitu Karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Kemang memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai sistem perbankan dan produk-produk bank 

sebesar 4,41. Hal ini berarti Manajemen Bank Syariah Mandiri cabang Kemang harus 

lebih memperhatikan pengetahuan yang dimiliki karyawannya dengan cara memantau 

secara berkala pengetahuan  masing-masing karyawan yang berhubungan secara 

langsung dengan nasabah mengenai sistem perbankan dan produk-produk bank syariah. 

Indikator yang kedua yaitu pihak Bank Syariah Mandiri cabang Kemang dapat 

membuat nasabah merasa aman dalam bertransaksi memiliki nilai  terendah sebesar 4,37. 

Hal ini berarti manajemen Bank Syariah Mandiri cabang Kemang harus lebih 

memperhatikan keamanan bertransaksi untuk nasabah sehingga perlu meninjau sistem 

keamanan yang dimiliki agar dapat meningkatkan rasa aman nasabah dalam bertransaksi. 

 Indikator yang nilainya berada diatas average value yaitu Karyawan Bank 

Syariah Mandiri selalu bersikap ramah dan sopan terhadap nasabah memiliki nilai 

sebesar 4,55. Hal ini berarti hampir semua responden menganggap bahwa karyawan 

Bank Syariah Mandiri cabang Kemang selalu bersikap ramah dan sopan terhadap 

nasabah. 
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 Indikator selanjutnya yaitu pihak Bank Syariah Mandiri dapat dipercaya untuk 

mengelola uang nasabah dan menjamin keamanan uang nasabah memiliki nilai tertinggi 

sebesar 4,58. Hal ini berarti hampir semua responden menganggap bahwa pihak Bank 

Syariah Mandiri dapat dipercaya untuk mengelola uang nasabah dan menjamin 

keamanan uang nasabah. 
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BAB V 

     KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Kemang dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa compliance tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 

2. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa assurance memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 

3. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa reliability tidak memliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 

4. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa tangible tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 

5. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa emphaty tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri cabang 

Kemang. 
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6. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa responsiveness tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri 

cabang Kemang. 

7. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa compliance, assurance, 

reliability, tangible, empathy, dan responsiveness berpengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah  Mandiri cabang Kemang. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka 

saran- saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah : 

a. Bagi  manajemen PT Bank Syariah Mandiri cabang Kemang 

Berdasarkan hasil perhitungan average value pada implikasi manajerial maka : 

1. Manajemen Bank Syariah Mandiri cabang Kemang sebaiknya memantau secara 

berkala pengetahuan  masing-masing karyawan yang berhubungan secara 

langsung dengan nasabah mengenai sistem perbankan dan produk-produk bank 

syariah. 

2. Pihak Bank Syariah Mandiri cabang Kemang harus meninjau sistem keamanan 

yang dimiliki agar dapat meningkatkan rasa aman nasabah dalam bertransaksi. 

b. Bagi akademisi 

1. Responden penelitian ini sebaiknya tidak hanya nasabah dari Bank Syariah 

Mandiri cabang Kemang saja tetapi diperluas menjadi nasabah Bank Syariah 

Mandiri secara keseluruhan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan dapat menggunakan variabel 

selain kualitas pelayanan seperti nilai pelanggan (customer value). Menurut 

Woodruff (1997) konsep nilai pelanggan mengindikasikan suatu hubungan yang 

kuat terhadap kepuasan pelanggan.  
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Bapak, Ibu, Srd/i Responden yang terhormat 

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan anda meluangkan waktu yang 
berharga untuk mengisi kuesioner penelitian ini. 

Survey ini dilakukan dalam rangka penelitian Skripsi jurusan manajemen pemasaran di 
STIE Indonesia Banking School, dengan tujuan mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri. 

Perlu diperhatikan dalam mengisi kuesioner ini adalah: 

1. Tidak ada jawaban yang BENAR atau SALAH 

2. Penilaian yang objektif sangat diharapkan, karena akan menjadi umpan balik 
yang diharapkan dalam pengembangan layanan internet banking di masa 
mendatang. 

3. Setiap jawaban anda akan sangat bermakna bagi kami, sehingga kami 
mengharap tidak ada jawaban yang dikosongkan. 

4. Jawaban Anda akan diperlakukan sesuai dengan standar profesionalitas dan etika 
penelitian. Oleh karena itu. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas 
Anda. 

Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan sangat menghargai kesediaan Anda 
untuk mengisi kuesioner ini. 

 

 

 

 

 

Hormat Kami, 

Peneliti, 

 

Adisty Lia Refina 
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Jenis Kelamin  : 1. Pria  2. Wanita 

Usia   : 1. 17-22 tahun 

    2. 23-40 tahun 

    3. >40 tahun 

Pekerjaan   : 1. Pelajar/Mahasiswa 

    2. Karyawan swasta 

    3. Wirausahawan 

    4. PNS/TNI/Polri 

    5. Lainnya………… 

Pendidikan terakhir : 1. SMU dan yang sederajat 

    2. Diploma (D3) 

    3. Strata 1 (S1) 

    4. Strata 2 (S2) 

    5. Strata 3 (S3) 

Apakah anda nasabah Bank Syariah Mandiri : 1.Ya  2. Tidak 

Bila anda menjawab tidak maka tidak perlu dilanjutkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian 

 Lingkari pilihan jawaban yang tersedia pada pertanyaan di bawah ini. 

 Jawaban hanya boleh terdiri dari 1 jawaban saja. 
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Variabel  Pemenuhan/ Compliance (X₁) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pertanyaan STS TS KS S SS 
 A. Kualitas Pelayanan      
 Pemenuhan/ Compliance      
1 Bank Syariah Mandiri telah menjalankan kegiatan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 
1 2 3 4 5 

2 Bank Syariah Mandiri tidak menerapkan sistem bunga 
pada tabungan dan pinjaman. 

1 2 3 4 5 

3 Produk-produk Bank Syariah Mandiri sesuai dengan 
prinsip hukum dan perbankan Islam. 

1 2 3 4 5 

4 Bank Syariah Mandiri memberikan banyak kesempatan 
bagi nasabah untuk mendapatkan pinjaman bebas bunga. 

1 2 3 4 5 

5 Bank Syariah Mandiri memberikan pembagian 
keuntungan investasi yang adil dari pinjaman nasabah. 

1 2 3 4 5 

 Jaminan/ Assurance      
6 Karyawan Bank Syariah Mandiri memiliki pengetahuan 

yang memadai mengenai sistem perbankan dan produk-
produk bank. 

1 2 3 4 5 

7 Karyawan Bank Syariah Mandiri selalu bersikap ramah 
dan sopan terhadap nasabah. 

1 2 3 4 5 

8 Pihak Bank Syariah Mandiri dapat membuat nasabah 
merasa aman dalam bertransaksi. 

1 2 3 4 5 

9 Pihak Bank Syariah Mandiri dapat dipercaya untuk 
mengelola uang nasabah dan menjamin keamanan uang 
nasabah. 

1 2 3 4 5 

  Keandalan/ Reliability      
10 Pihak Bank Syariah Mandiri menangani nasabah dengan 

memberikan kemudahan prosedur pelayanan kepada 
nasabah. 
 

1 2 3 4 5 

Petunjuk pengisian:  

 Lingkari pilihan jawaban yang tersedia di bawah ini sesuai dengan persetujuan 
anda terhadap pernyataan dibawah ini. 

 Arti pilihan jawaban adalah sebagai berikut: 

 1. STS =  Sangat Tidak Setuju 

2. TS =  Tidak Setuju 
3. KS =  Kurang Setuju 
4. S =  Setuju 
5. SS =  Sangat Setuju 

 Jawaban hanya boleh terdiri dari 1 jawaban saja 
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11 Pihak Bank Syariah Mandiri memberikan pelayanan 
dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

1 2 3 4 5 

12 Karyawan Bank Syariah Mandiri telah mampu 
menyelesaikan setiap transaksi nasabah dengan cepat dan 
tepat waktu. 

1 2 3 4 5 

 Tampilan Fisik/ Tangible      
13 Bentuk bangunan Bank Syariah Mandiri nyaman 

dipandang. 
1 2 3 4 5 

14 ATM yang disediakan pihak Bank Syariah Mandiri mudah 
digunakan. 

1 2 3 4 5 

15 Karyawan Bank Syariah Mandiri berpenampilan rapi pada 
saat bekerja. 

1 2 3 4 5 

16 Sarana areal tempat parkir cukup memadai. 1 2 3 4 5 
17 Fasilitas ruang antrian (tempat duduk, AC, dan lain-lain) 

yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri membuat 
nasabah nyaman dalam bertransaksi. 

1 2 3 4 5 

 Empati/ Emphaty      
18 Karyawan Bank Syariah Mandiri selalu menjalin 

komunikasi dengan nasabah secara baik. 
1 2 3 4 5 

19 Karyawan Bank Syariah Mandiri selalu memberikan 
perhatian atas kebutuhan dan keinginan nasabah. 

1 2 3 4 5 

 Daya Tanggap/ Responsiveness      
20 Karyawan Bank Syariah Mandiri selalu bersedia dan 

tanggap dalam melayani nasabah. 
1 2 3 4 5 

21 Karyawan  Bank Syariah Mandiri memberikan tindakan 
yang cepat dalam menangani transaksi dan merespon 
keluhan nasabah 

1 2 3 4 5 

22 Karyawan Bank Syariah Mandiri memberikan solusi yang 
tepat dalam memecahkan masalah nasabah, penyampaian 
informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya. 

1 2 3 4 5 

23 Pihak Bank Syariah Mandiri selalu bersedia membantu 
nasabah. 

1 2 3 4 5 

 B. Kepuasan Nasabah      
24 Anda akan merekomendasikan Bank Syariah Mandiri 

cabang Kemang kepada orang lain. 
1 2 3 4 5 

25 Anda merasa tidak ingin pindah ke Bank Syariah lain. 1 2 3 4 5 
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Lampiran 2 Uji Validitas Pre-test 

 
Compliance 

Correlations 

  c1 c2 c3 c4 c5 ctot 

c1 Pearson Correlation 1 .277 .659** .423* .467** .737** 

Sig. (2-tailed)  .138 .000 .020 .009 .000 

N 30 30 30 30 30 30 
c2 Pearson Correlation .277 1 .385* .267 .436* .596** 

Sig. (2-tailed) .138  .035 .154 .016 .001 
N 30 30 30 30 30 30 

c3 Pearson Correlation .659** .385* 1 .586** .632** .856** 
Sig. (2-tailed) .000 .035  .001 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 

c4 Pearson Correlation .423* .267 .586** 1 .617** .776** 
Sig. (2-tailed) .020 .154 .001  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 

c5 Pearson Correlation .467** .436* .632** .617** 1 .839** 
Sig. (2-tailed) .009 .016 .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 

Ctot Pearson Correlation .737** .596** .856** .776** .839** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Assurance 

Correlations 

  a1 a2 a3 a4 atot 

a1 Pearson Correlation 1 .667** .414* .368* .794** 

Sig. (2-tailed)  .000 .023 .045 .000 

N 30 30 30 30 30 
a2 Pearson Correlation .667** 1 .548** .247 .785** 

Sig. (2-tailed) .000  .002 .187 .000 
N 30 30 30 30 30 

a3 Pearson Correlation .414* .548** 1 .531** .800** 
Sig. (2-tailed) .023 .002  .003 .000 
N 30 30 30 30 30 

a4 Pearson Correlation .368* .247 .531** 1 .711** 
Sig. (2-tailed) .045 .187 .003  .000 
N 30 30 30 30 30 

Atot Pearson Correlation .794** .785** .800** .711** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Reliability 
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Correlations 

  r1 r2 r3 Rtot 

r1 Pearson Correlation 1 .420* .707** .852** 

Sig. (2-tailed)  .021 .000 .000 

N 30 30 30 30 
r2 Pearson Correlation .420* 1 .549** .770** 

Sig. (2-tailed) .021  .002 .000 
N 30 30 30 30 

r3 Pearson Correlation .707** .549** 1 .898** 
Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 
N 30 30 30 30 

Rtot Pearson Correlation .852** .770** .898** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Tangible 

Correlations 

  t1 t2 t3 t4 t5 ttot 

t1 Pearson Correlation 1 .308** .329** .354** .516** .558** 

Sig. (2-tailed)  .002 .001 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

t2 Pearson Correlation .308** 1 .124 .249* .181 .242* 

Sig. (2-tailed) .002  .219 .013 .071 .015 

N 100 100 100 100 100 100 

t3 Pearson Correlation .329** .124 1 .095 .336** .422** 

Sig. (2-tailed) .001 .219  .346 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

t4 Pearson Correlation .354** .249* .095 1 .423** .475** 

Sig. (2-tailed) .000 .013 .346  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

t5 Pearson Correlation .516** .181 .336** .423** 1 .585** 

Sig. (2-tailed) .000 .071 .001 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Ttot Pearson Correlation .558** .242* .422** .475** .585** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .015 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 
Empathy 

Correlations 

  e1 e2 etot 

e1 Pearson Correlation 1 .791** .933** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 30 30 30 

e2 Pearson Correlation .791** 1 .958** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 30 30 30 

Etot Pearson Correlation .933** .958** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Responsiveness 

Correlations 

  s1 s2 s3 s4 Stot 

s1 Pearson Correlation 1 .718** .695** .482** .856** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .007 .000 

N 30 30 30 30 30 

s2 Pearson Correlation .718** 1 .610** .639** .876** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

s3 Pearson Correlation .695** .610** 1 .610** .855** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

s4 Pearson Correlation .482** .639** .610** 1 .805** 

Sig. (2-tailed) .007 .000 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 

stot Pearson Correlation .856** .876** .855** .805** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
Kepuasan Nasabah 

Correlations 

  k1 k2 ktot 

k1 Pearson Correlation 1 .737** .944** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 30 30 30 

k2 Pearson Correlation .737** 1 .919** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 30 30 30 

ktot Pearson Correlation .944** .919** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3 Uji Validitas Penelitian 

Compliance 

Correlations 

  c1 c2 c3 c4 c5 ctot 

c1 Pearson Correlation 1 .214* .291** .417** .303** .696** 

Sig. (2-tailed)  .032 .003 .000 .002 .000 

N 100 100 100 100 100 100 
c2 Pearson Correlation .214* 1 .131 .121 .212* .534** 

Sig. (2-tailed) .032  .195 .231 .034 .000 
N 100 100 100 100 100 100 

c3 Pearson Correlation .291** .131 1 .084 .336** .568** 
Sig. (2-tailed) .003 .195  .406 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 

c4 Pearson Correlation .417** .121 .084 1 .339** .641** 
Sig. (2-tailed) .000 .231 .406  .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 

c5 Pearson Correlation .303** .212* .336** .339** 1 .705** 
Sig. (2-tailed) .002 .034 .001 .001  .000 
N 100 100 100 100 100 100 

ctot Pearson Correlation .696** .534** .568** .641** .705** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

Assurance 
Correlations 

  a1 a2 a3 a4 Atot 

a1 Pearson Correlation 1 .205* .332** .248* .708** 

Sig. (2-tailed)  .041 .001 .013 .000 

N 100 100 100 100 100 
a2 Pearson Correlation .205* 1 .126 .144 .585** 

Sig. (2-tailed) .041  .212 .153 .000 
N 100 100 100 100 100 

a3 Pearson Correlation .332** .126 1 .244* .653** 
Sig. (2-tailed) .001 .212  .015 .000 
N 100 100 100 100 100 

a4 Pearson Correlation .248* .144 .244* 1 .621** 
Sig. (2-tailed) .013 .153 .015  .000 
N 100 100 100 100 100 

atot Pearson Correlation .708** .585** .653** .621** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliability 
Correlations 

  r1 r2 r3 rtot 

r1 Pearson Correlation 1 .039 .296** .646** 

Sig. (2-tailed)  .703 .003 .000 

N 100 100 100 100 
r2 Pearson Correlation .039 1 .162 .607** 

Sig. (2-tailed) .703  .108 .000 
N 100 100 100 100 

r3 Pearson Correlation .296** .162 1 .744** 
Sig. (2-tailed) .003 .108  .000 
N 100 100 100 100 

Rtot Pearson Correlation .646** .607** .744** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tangible 

Correlations 

  t1 t2 t3 t4 t5 ttot 

t1 Pearson Correlation 1 .308** .329** .354** .516** .558** 

Sig. (2-tailed)  .002 .001 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 
t2 Pearson Correlation .308** 1 .124 .249* .181 .242* 

Sig. (2-tailed) .002  .219 .013 .071 .015 
N 100 100 100 100 100 100 

t3 Pearson Correlation .329** .124 1 .095 .336** .422** 
Sig. (2-tailed) .001 .219  .346 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 

t4 Pearson Correlation .354** .249* .095 1 .423** .475** 
Sig. (2-tailed) .000 .013 .346  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 

t5 Pearson Correlation .516** .181 .336** .423** 1 .585** 
Sig. (2-tailed) .000 .071 .001 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 

Ttot Pearson Correlation .558** .242* .422** .475** .585** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .015 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGARUH KUALITAS..., Adisty Lia Refina, Ma.-IBS, 2011



Empathy 
Correlations 

  e1 e2 etot 

e1 Pearson Correlation 1 .262** .776** 

Sig. (2-tailed)  .009 .000 

N 100 100 100 
e2 Pearson Correlation .262** 1 .812** 

Sig. (2-tailed) .009  .000 
N 100 100 100 

Etot Pearson Correlation .776** .812** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Responsiveness 

Correlations 

  s1 s2 s3 s4 stot 

s1 Pearson Correlation 1 .276** .343** .329** .734** 

Sig. (2-tailed)  .006 .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 
s2 Pearson Correlation .276** 1 .161 .325** .660** 

Sig. (2-tailed) .006  .111 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 

s3 Pearson Correlation .343** .161 1 .080 .612** 
Sig. (2-tailed) .000 .111  .431 .000 
N 100 100 100 100 100 

s4 Pearson Correlation .329** .325** .080 1 .645** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .431  .000 
N 100 100 100 100 100 

Stot Pearson Correlation .734** .660** .612** .645** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Kepuasan Nasabah 
Correlations 

  k1 k2 ktot 

k1 Pearson Correlation 1 .523** .886** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 
k2 Pearson Correlation .523** 1 .859** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 100 100 100 

ktot Pearson Correlation .886** .859** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 4 Uji Reliabilitas Pre-test 

 
Compliance 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.822 5 

 
 

Assurance 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.771 4 
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Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.793 3 

 
 

Tangible 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.864 5 
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Empathy 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.870 2 

 
 

Responsiveness 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.869 4 
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Kepuasan Nasabah 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.841 2 
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Lampiran 5 Uji Reliabilitas Penelitian 

 

Compliance 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.617 5 
 
 
 
Assurance 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.624 4 
 
 
 
Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.674 3 
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Tangible 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.674 5 
 
 
 
Empathy 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.614 2 
 
 
 
Responsiveness 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.672 4 
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Kepuasan Nasabah 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.685 2 
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Lampiran 6 Uji Normalitas 

 
Descriptive Statistics 

 N Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 100 -.922 .241 1.243 .478 

Valid N (listwise) 100     
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Lampiran 7 Uji Multikolinearitas 

 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.410 .766  -1.840 .069   

compliance .088 .168 .053 .522 .603 .608 1.645 

assurance .431 .178 .252 2.421 .017 .585 1.711 

reliability .152 .185 .094 .820 .414 .487 2.054 

Tangible .225 .157 .161 1.432 .156 .505 1.982 

emphaty .230 .142 .165 1.620 .109 .611 1.636 

responsiveness .181 .180 .109 1.008 .316 .540 1.852 

a. Dependent Variable: kepuasan_nasabah 
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Lampiran 8 Uji Heterokedastisitas 

 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.387 3.596  .386 .701 

compliance -.966 .790 -.155 -1.222 .225 

assurance 1.120 .835 .173 1.341 .183 

reliability -.375 .869 -.061 -.431 .668 

tangible -1.204 .738 -.227 -1.630 .106 

emphaty .426 .665 .081 .641 .523 

responsiveness -.068 .843 -.011 -.080 .936 

a. Dependent Variable: ln_kepuasan 
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Lampiran 9  Hasil Analisis Regresi  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .640a .409 .371 .471602 

a. Predictors: (Constant), responsiveness, assurance, compliance, 

emphaty, tangible, reliability 

 

ANOVA
b 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 14.344 6 2.391 10.749 .000a 

Residual 20.684 93 .222   

Total 35.028 99    
a. Predictors: (Constant), responsiveness, assurance, compliance, 
emphaty, tangible, reliability 
b. Dependent Variable: kepuasan_nasabah 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.410 .766  -1.840 .069   

Compliance .088 .168 .053 .522 .603 .608 1.645 

Assurance .431 .178 .252 2.421 .017 .585 1.711 

Reliability .152 .185 .094 .820 .414 .487 2.054 

Tangible .225 .157 .161 1.432 .156 .505 1.982 

Emphaty .230 .142 .165 1.620 .109 .611 1.636 

Responsiveness .181 .180 .109 1.008 .316 .540 1.852 
a. Dependent Variable: kepuasan_nasabah 
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