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ABSTRAK 

Anisa, Rizka Dwi, 2019, “Pengaruh Akuntabilitas dan Keunggulan Produk 

terhadap Kepuasan Nasabah di BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan 

Kabupaten Madiun”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. 

Moh. Munir, Lc, M. Ag.  

Kata Kunci : Akuntabilitas, Keunggulan Produk, Kepuasan Nasabah 

Baytu al- M>a>l wat Tamwi>l (BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro yang 

dapat melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil berdasarkan sistem shari>’ah 

atau bagi hasil (Profit Sharing). Kepuasan nasabah menjadi sebuah tolak ukur 

seberapa berhasilnya sebuah perusahaan karena dalam BMT mempunyai tujuan 

untuk menyejahterakan umat dengan cara saling tolong menolong dan membantu 

dalam kebaikan. Sebuah tanggung jawab dan keunggulan produk dari lembaga 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Kepuasan dan ketidakpuasan 

adalah perasaaan senang atau kecewa nasabah terhadap tanggung jawab serta 

pelayanan dan produk-produk yang tawarkan. Hal ini dapat membangun kesetiaan 

nasabah dalam berinteraksi dan bertransaksi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) pengaruh akuntabilitas 

terhadap keunggulan produk pada BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan Madiun, (2) 

pengaruh keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah pada BMT MBS Shari>’ah 

Center Jiwan Madiun, (3) Pengaruh akuntabilitas dan keunggulan produk terhadap 

kepuasan nasabah pada BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan Madiun. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif dan metode pengumpulan data yang menggunakan teknik 

penyebaran angket/kuisioner. Subyek penelitian menggunakan sampel sebanyak 96 

responden yang diperoleh dari perhitungan dengan rumus slovin. Teknik analisis 

data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 menggunakan 

analisis regresi linier sederhana, sedangkan untuk menjawab rumusan masalah ke 3 

menggunkan analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa : (1) Secara parsial ada pengaruh akuntabilitas terhadap kepuasan nasabah 

di BMT MBS Shari>’ah karena thitung > ttabel (6,400 > 1,985). Maka Ha1 diterima dan 

Ho1 ditolak. (2) Secara parsial ada pengaruh keunggulan produk terhadap kepuasan 

nasabah di BMT MBS Shari>’ah karena thitung > ttabel (7,782 > 1,985). Maka Ha2 

diterima dan Ho2 ditolak. (3) Secara simultan ada pengaruh akuntabilitas dan 

keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah di BMT MBS Shari>’ah Madiun 

dengan nilai Fhitung > dari Ftabel (38,556 > 3,09) dan signifikansi 0,000 < α = 0,05. 

Maka Ha3 diterima dan Ho3 ditolak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Perbankan merupakan salah satu organisasi usaha yang bergerak dalam 

bisnis jasa. Kepuasan nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi dunia 

perbankan. Dalam era globalisasi saat ini bahwa kualitas, layanan konsumen 

dan aktivitas pemasaran perlu dijalankan secara bersamaan.1 

Nasution mengutip Tse dan Wilton menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah respons pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja 

lainnya) dan kinerja actual produk yang dirasakan antara harapan sebelumnya. 

Salah satu tujuan utama perusahaan khususnya perusahaan jasa dalam hal 

ini adalah BMT yaitu menciptakan kepuasan pelanggan. Secara umum, 

kepuasan adalah  perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

perbandingan kinerja yang diperoleh produk (atau hasil) terhadap ekspetasi 

mereka. Jika kinerja gagal, akan memengaruhi ekspetasi pelanggan akan tidak 

puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspetasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja 

melebihi ekspetasi, pelanggan akan sangat puas atau senang.2 jika pelanggan 

merasa puas dengan pelayanan atau produk itu, maka posisi produk atau jasa itu 

akan baik di pasar. Apa yang diharapkan dan diinginkan oleh pelanggan 

                                                           
1 Diandra Gabriela Nelwan, William Agustinus Areros dan Johny Revo Elia Tampi  

“Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah pada PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Manado, Jurnal Administrasi Bisnis, (2016), 1. 
2 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), 139.  

1 
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merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam 

menyusun rencana kebijakan bagian pemasaran yang akan dilakukan oleh 

perusahaan. 

Makin maraknya persaingan di dunia perbankan menyebabkan berbagai 

strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat 

untuk menjadi nasabahnya. Persaingan perbankan beberapa tahun lalu hanya 

berkisar pada strategi penawaran produk bank seperti tabungan dan deposito 

berjangka.3  

Salah satu dampak dari fenomena ekonomi global adalah persaingan yang 

semakin ketat. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk selalu berusaha 

menciptakan keunggulan melalui langkah-langkah strategis dan inovatif agar 

perusahaan tetap bertahan.4  

Persaingan meningkat dengan adanya undian  berhadiah atau pemberian 

hadiah-hadiah langsung pada nasabah. Hal ini menunjukan sangat kompetitif 

dalam menarik minat dan untuk mempertahankan nasabahnya. Pertumbuhan 

ekonomi dan industri di Indonesia telah banyak mengalami kemajuan yang 

sangat pesat dibandingkan dengan masa - masa sebelumnya. Hal ini dapat 

dilihat dari semakin banyaknya produsen yang terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan konsumen sehingga setiap perusahaan perlu menjadikan konsumen  

sebagai tujuan utama.5   

                                                           
3 Ibid.  
4 Ibid. 
5 Ibid., 2. 
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Selanjutnya, produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk atau 

jasa yang dapat memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen sampai pada 

tingkat memenuhi harapan bahkan melebihi harapan dari konsumen. Dalam 

konteks teori perilaku konsumen, kepuasan lebih banyak didefenisikan dari 

perspektif pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan 

suatu produk atau jasa. Jika kinerja berada di bawah harapan, konsumen  tidak 

puas. Jika kinerja melebihi harapan, konsumen amat puas atau senang. 

Kepuasan yang tinggi atau kesenangan cenderung akan menyebabkan 

konsumen berperilaku positif, terjadinya kelekatan emosional terhadap produk, 

dan juga preferensi rasional sehingga hasilnya adalah kesetiaan (loyalitas) 

konsumen yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah merasa puas.6 

Guna merebut dan mempertahankan konsumen diperlukan strategi yang 

membutuhkan komitmen, baik dana maupun sumber daya manusia yang 

tujuannya agar produk yang ditawarkan sesuai dengan keinginan konsumen 

sehingga dapat memberikan kepuasan. Bagi perusahaan agar dapat 

meningkatkan dan mempertahankan konsumen salah satunya dengan 

memberikan nilai dan kepuasan serta menghadirkan diferensiasi produk. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengembangkan strategi diferensiasi produk agar 

dapat memberikan nilai yang berbeda dengan pesaing, yang pada akhirnya 

keadaan tersebut akan meningkatkan kepuasan konsumen.7  

                                                           
6 Ibid. 
7 Ibid., 2-3 



4 

 

 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler adalah perasaan (feeling) yang 

dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang rnemenuhi harapan mereka. 

Perilaku setelah pembelian akan menimbulkan sikap puas atau tidak puas pada 

konsumen. Pendapat lain seperti Engel mengungkapkan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui 

harapan pelanggan, sedangkan ketidak puasan timbul apabila hasil yang 

diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan 

senang/kecewa yang dirasakan pelanggan karena kinerja produk sesuai/ tidak 

sesuai dengan hasil yang diharapkan.8 

Kandampully menyatakan Kepuasan pelanggan sangat penting bagi setiap 

organisasi, baik sektor jasa ataupun sektor barang, oleh karena itu tidak setiap 

waktu produsen dapat memuaskan pelanggan. Karena ada begitu banyak 

pelanggan yang menggunakan produk dan setiap pelanggan menggunakannya 

secara berbeda, sikap yang berbeda, dan berbicara secara berbeda. Yang paling 

berbahaya adalah ketika pelanggan berbicara dari mulut ke mulut. Kita tidak 

bisa menghentikan setiap perkataan seseorang, bahkan jika kita sudah 

memberikan yang terbaik dari yang terbaik, mereka masih membicarakan 

kekurangan produk kita. Kotler juga mengatakan beberapa pelanggan menyukai 

produk kita dan setelah digunakan mereka mengucapkan kata-kata yang baik 

untuk produk. Tetapi ada beberapa orang menggunakan produk itu, dan 

                                                           
8 Dyah Kusumawati, Abdul Syakur, “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Keunggulan Produk 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya Pada Komunikasi Words Of Mouth”, Jurnal 

Administrasi Bisnis, Volume 5 No 1 (2016), 48-49. 
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membicarakan hal yang tidak baik dari mulut ke mulut mengenai produk yang 

kita jual. 

Sebagaimana realita yang terjadi pada nasabah BMT MBS Syariah dari 

beberapa nasabah yang saya temui diantaranya Dedek Lia dan Hariningsih 

menyatakan bahwa meskipun menjadi nasabah aktif mereka merasa kurang 

puas dengan alasan bahwa di BMT MBS Syariah belum adanya kartu ATM 

Bersama yang bisa digunakan untuk bertransaksi di luar kantor. Sehingga 

mereka enggan mengajak tetangga dan kerabat lain untuk bergabung di BMT 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa kurang puas dengan 

pelayanan dan produk yang di tawarkan 

Menciptakan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan dan terus-menerus 

perlu dilakukan. Pencapaian kepuasan pelanggan dapat diciptakan melalui 

peningkatan kualitas pelayanan dengan beberapa pendekatan. Memuaskan 

kebutuhan pelanggan adalah keinginan setiap produsen (BMT) atau lembaga 

penyedia layanan jasa. Selain menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup 

lembaga tersebut, memuaskan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan 

keunggulan dalam persaingan. Pelanggan yang puas terhadap produk atau jasa 

pelayanan cenderung untuk membeli kembali dan mengajak calon pelanggan 

baru untuk menggunakan jasa yang telah mereka rasakan kepuasan kinerja 

pelayanannya. 

Pada umumnya program kepuasan pelanggan mencakup kombinasi dari 

tujuah elemen utama (Tjiptono, 2004) yakni:  

1) Barang dan jasa berkualitas  
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2) Relationship marketing  

3) Program promosi loyalitas 

4) Fokus pada konsumen terbaik (best customers)  

5) Sistem penanganan komplain secara efektif 

6) Unconditional guarantees  

7) Program pay-for-performance 

Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran 

yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang 

dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang 

dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang  sesungguhnya.9   

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara periodik. 

Akuntabilitas (accountability) adalah suatu derajat yang menunjukkan 

besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan 

publik suatu kewajiban untuk memberikan pertanggunjawaban atau menjawab 

dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu 

                                                           
9 Wahyudi Kumurotomo, “Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi” (Cet. 

1; Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Belajar, 2005), 2. 
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organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban.10 

Akuntabilitas ekonomi merupakan bentuk pertanggungjawaban 

manajemen BMT kepada para stakeholder BMT yang terdiri dari masyarakat, 

nasabah, karyawan, pembina, pengawas dan pemerintah. BMT sebagai entitas 

sosial ekonomi dipercaya untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki 

dan para stakehoder BMT. BMT merupakan agen yang dipercaya oleh 

stakeholder untuk menjalankan fungsi keuangan. Wujud akuntabilitas ekonomi 

BMT dapat dilihat dari implikasi ekonomi keberadaan BMT terhadap 

stakeholders-nya.11 

Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik 

ada 4 yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, 

akuntabilitas kebijakan. Namun yang paling sering bersinggungan dengan 

nasabah adalah akuntabilitas proses, karena ketika proses setiap layanan 

berjalan dengan lancar maka nasabah akan menganggap telah dilayani dengan 

baik, sehingga nasabah menjadi puas. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung 

jawab dari sebuah lembaga itu penting dan dapat memuaskan 

nasabah/pelanggan 

BMT merupakan lembaga/organisasi sector publik yang bekerja dalam 

bidang keuangan. Baytu al- M>a>l wat Tamwi>l (BMT) adalah Lembaga 

Keuangan Mikro yang dapat melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil 

                                                           
10 Pedoman AKIP dan LAAKPI (LAN dan BPKP, 2000: 43) 
11 Siti Amerieska, “Akuntabilitas Pada Baytu al- M>a>l wat Tamwi>l Ditinjau Dari Perspektif 

Shari’ate Enterprise Theory”, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 2, No. 1, (2012), 27-39.  
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berdasarkan Sistem Shari>’ah atau Bagi Hasil (Profit Sharing). Dalam 

kegiatannya, Baytu al- M>a>l wat Tamwi>l  terbagi dalam 2 (dua) sisi kegiatan, 

yaitu Baytu at- tamwi>l yang menempatkan pengembangan kegiatan-kegiatan 

investasi dan produktif dengan sarana/usaha ekonomi yang dalam 

pelaksanaannya saling mendukung untuk perkembangan usaha-usaha 

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Baytu al- M>a>l mengutamakan pada 

kegiatan-kegiatan kesejahteraan, bersifat Nir laba yang diharapkan mampu 

mengakumulasi dana zakat, infaq dan shadaqah yang pada gilirannya berfungsi 

untuk mendukung kemungkinan risiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi 

pengusaha mikro dan kecil.12 

Begitu juga dengan adanya keunggulan produk yang ditawarkan juga 

dapat mempengaruhi kepuasan nasabah. Pelanggan yang puas terhadap produk 

atau jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali dan mengajak calon 

pelanggan baru untuk menggunakan jasa yang telah mereka rasakan kepuasan 

kinerja pelayanannya.  

Kelebihan dan keunggulan produk yang ditawarkan sebuah lembaga 

menjadikan daya Tarik tersendiri bagi nasabah yang akan melakukan sebuah 

transaksi ataupun pembiayaan yang akan di buat. Di BMT MBS Shari>’ah   

Center Jiwan terdapat bebagai produk Simpanan dan pembiayaan yang 

ditawarkan. Produk simpanan yang di tawarkan yaitu Simpanan Investasi 

Berjangka (SIB)/Deposito, Simpanan mud{a>rabah Sejahtera, Simpanan 

Pendidikan Terencana, Simpanan ‘I>><dul Fitri, Simpanan Umrah Terencana, 

                                                           
12 Muhamad Ridwan, Manajemen Baytu al- M>a>l wat Tamwi>l (BMT), (Yogyakarta: Tim UII 

Press Yogyakarta, 2004), 56-58. 
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Simpanan Haji Terencana, Simpanan Walimah, Simpanan ‘Aqi>qah Terencana, 

Simpanan Qurban Terencana. Dan pembiayaan yang dilayani yaitu 

pembiayaan/pinjaman mud{a>rabah, mura>bahah, al-ija>rah Multi Jasa, Rahn. 

Selain itu juga menyediakan layanan pembayaran PPOB dan Angsuran Motor, 

juga Jasa Transfer Antar Bank.13  

Dari Simpanan dan Pembiayaan yang ditawarkan yang paling banyak 

diminati nasabah adalah adalah simpanan investasi berjangka, tabungan 

mud{a>rabah sejahtera, dan pembiayaan al-ija>rah Multi jasa.14 

Di BMT MBS Shari>’ah  Center Jiwan Pada Simpanan Investasi Berjangka 

terdapat pembagian Nisbah Bagi Hasil yaitu dalam jangka waktu 1 bulan nisbah 

bagi hasilnya untuk penabung 25% dan pihak BMT sebesar 75%, jangka 4 bulan 

untuk penabungnya 40%, dan untuk BMT 60%, Dalam Jangka 8 Bulan untuk 

penabungnya 45% dan BMT sebesar 55%, dan dalam angka 12 bulan untuk 

penabung 50% dan untuk BMT sebesar 50%. Oleh sebab itu investasi berjangka 

banyak diminati oleh nasabah.15 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sebagian 

karyawan di BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan ditemukan dalam melayani 

nasabah bahwa sempat terjadi kesalahan seorang admin dalam menginput data 

nasabah yang akan bertransaksi. Tetapi hal tersebut dapat ditangani dengan cara 

mengulang input dari data awal, dan memindah data dengan yang sesuai. 

Meskipun demikian dapat ditangani, hal ini tentunya membuat nasabah merasa 

                                                           
13 Documentasi BMT MBS Shari’ah Jiwan 
14 Shofiyatus Sholihah, Hasil wawancara, 6 Desember 2018. 
15 Ibid. 
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kurang puas dengan pelayanan kinerja dan tanggung jawab atas posisinya, yang 

seharusnya dalam pelayanannya memiliki pelayanan yang cermat, tepat, teliti. 

Akibat kurangnya ketelitian dan kecakapan dalam melayani nasabah dapat 

menunjukkan kurangnya tanggung jawab yang maksimal dari 

pegawai/petugas.16 

Penulis mengambil penelitian di BMT MBS Shari>’ah   Center Jiwan ini 

dengan beberapa alasan diantaranya karena tempat ini mempunyai cabang yang 

banyak, perkembangan nasabahnya cukup pesat, mempunyai banyak produk-

produk jasa yang ditawarkan, selain itu belum ada penelitian yang dilakukan di 

tempat ini. Letak kantornya strategis yang berada di tengah perkampungan yang 

notabene ekonomi masyarakatnya tergolong mikro. Dan juga adanya layanan 

antar jemput simpanan yang disediakan dari BMT ini. Meskipun demikian 

terdapat sebagian nasabah yang telah memutuskan untuk berhenti menjadi 

nasabah di BMT ini. Hal ini dapat membuat penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di tempat ini. 

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian 

dalam skripsi yang maka berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Keunggulan 

Produk terhadap Kepuasan Nasabah di BMT MBS Shari>’ah   Center Jiwan 

Kabupaten Madiun.”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

                                                           
16 Shofiyatus Sholihah, Hasil wawancara, 26 Oktober 2018. 
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1. Adakah pengaruh Akuntabilitas terhadap kepuasan nasabah di BMT MBS 

Shari>’ah   Center Jiwan? 

2. Adakah pengaruh keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah di BMT 

MBS Shari>’ah   Center Jiwan? 

3. Adakah pengaruh Akuntabilitas dan keunggulan produk terhadap kepuasan 

nasabah di BMT MBS Shari>’ah   Center Jiwan? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan pengaruh Akuntabilitas terhadap kepuasan nasabah di 

BMT MBS Shari>’ah   Center Jiwan 

2. Untuk menjelaskan pengaruh keunggulan produk terhadap kepuasan 

nasabah di BMT MBS Shari>’ah   Center Jiwan 

3. Untuk menjelaskan pengaruh Akuntabilitas dan keunggulan produk 

terhadap kepuasan nasabah di BMT MBS Shari>’ah   Center Jiwan 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a. penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi 

perkembangan ilmu ekonomi khususnya bidang keuangan. Penelitian 

ini diharapkan juga dapat dijadikan kontribusi atau sumbangan 

pemikiran bagi akademisi, khususnya bagi akademi hukum ekonomi 

Islam. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah 

pengetahuan ilmiah dalam bidang ekonomi islam 
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b. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-

teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris di dunia 

nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang 

ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang pengaruh 

akuntabilitas dan keunggulan produk terhadap nasabah di BMT MBS 

Shari>’ah   Center Jiwan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi nasabah, agar memahami lebih detail tentang pemilihan produk 

yang akan di gunakan, dan meningkatkan tingkat minat nasabah dalam 

menggunakan produk BMT 

b. Bagi Karyawan, agar lebih memahami dan menambah pengetahuan 

sebagai posisi yang di pegang, meningkatkan kemampuan, keahlian 

dan tanggung jawab atas posisi yang mereka pegang saat ini 

c. Bagi Lembaga BMT, meningkatkan kualitas mutu produk yang di 

tawarkan, dan memilih karyawan yang sesuai dan tepat dalam 

memberikan tanggung jawab posisi 

d. Bagi peneliti saat ini, dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah dari 

teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris di 

dunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain 

yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang pengaruh 

akuntabilitas dan keunggulan produk terhadap nasabah di BMT MBS 

Shari>’ah   Center Jiwan 
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e. Bagi peneliti yang akan datang, semoga mampu menerapkan ilmu yang 

ada pada sebagian lembaga keuangan, semoga dapat menjadi bahan 

acuan untuk di kaji peneliti yang lain dalam bidang yang sama, 

menambah wawasan bagi pelajar yang mempelajari akutansi, 

managemen pemasaran, dan yang berkaitan dengan bidang penelitian 

ini. 

E. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistemastis peneliti 

menyusunnya kedalam lima bab yang berkelanjutan dan berhubungan satu sama 

lain. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I, Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, Bab ini berisi landasan teori yang berisi sub bab penjelasan 

masing-masing variabel independen dan dependen, hubungan antar variabel, 

telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesisi. Variabel 

independennya meliputi akuntabilitas dan keunggulan produk dan variabel 

dependennya meliputi kepuasan nasabah 

BAB III, Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, jenis dan sumber data, instrument 

penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis 

data.  
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BAB IV, Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi 

data umum, khusus, analisis data dan hasil interpretasi atau pembahasan. Yang 

menjelaskan tentang gambaran umum yang meliputi profil, visi dan misi, dan  

hasil penelitian dengan pengujian instrumen (regresi linier sederhana dan 

berganda).  

BAB V, Pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran 

dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga apa yang menjadi tujuan 

penelitian dapat terwujud. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Nasabah 

a. Pengertian Kepuasan Nasabah 

Salah satu tujuan utama perusahaan khususnya perusahaan jasa 

dalam hal ini adalah bank yaitu menciptakan kepuasan pelanggan. Secara 

umum, kepuasan adalah  perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

timbul karena perbandingan kinerja yang diperoleh produk (atau hasil) 

terhadap ekspetasi mereka. Jika kinerja gagal, akan memengaruhi 

ekspetasi pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan 

ekspetasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspetasi, 

pelanggan akan sangat puas atau senang.17 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler adalah perasaan (feeling) yang 

dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang rnemenuhi harapan 

mereka. Perilaku setelah pembelian akan menimbulkan sikap puas atau 

tidak puas pada konsumen. Pendapat lain seperti Engel mengungkapkan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) 

sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidak puasan 

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. 

                                                           
17 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), 139.  

15 
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Kepuasan adalah perasaan senang/kecewa yang dirasakan pelanggan 

karena kinerja produk sesuai/ tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Indikatornya:  

1) Kesesuaian harapan dengan kenyataan  

2) Rasa senang dan puas terhadap pelayanan dan keunggulan produk 

3) Perasaan mantap menjadi nasabah.18 

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, 

kualitas produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang 

bersifat situasi sesaat. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan 

pelanggan adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang 

berfokus pada lima dimensi kualitas jasa, yaitu: bukti fisik (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (respon siveness), jaminan 

(assurance), empati (empathy).  

Kepuasan pelanggan sebagai hasil penilaian pelanggan terhadap 

apa yang diharapkan dengan membeli dan mengkonsumsi suatu 

produk/jasa. Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana manfaat sebuah 

produk dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan 

pelanggan.19 Sedangkan menurut Sumarwan, kepuasan konsumen 

merupakan dampak dari perbandingan antara harapan nasabah sebelum 

                                                           
18 Dyah Kusumawati, Abdul Syakur, Pengaruh Kualitas Layanan Dan Keunggulan Produk, 

48-49. 
19 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Shari>’ah (Bandung: Alfabeta, 

2010), 192-193.  
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pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk 

yang dibeli tersebut.20 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan 

pelanggan/nasabah merupakan harapan mengenai tingakat 

tanggungjawab dalam melayani nasabah dan merk yang seharusnya 

berfungsi dengan sesungguhnya, sehingga pelanggan akan merasa puas 

terhadap produk atau jasa dari perusahaan. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

1) Kualitas produk adalah konsumen akan puas bila hasil evaluasi 

mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi seseorang, jika 

produk yang ditawarkan itu dapat memenuhi kebutuhannya. 

2) Kualitas pelayanan adalah konsumen akan merasa puas bila 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan harapan. 

3) Emosional adalah konsumen merasa puas ketika orang memuji dia 

karena menggunakan merk yang mahal. 

4) Harga adalah produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang 

lebih tinggi. 

5) Biaya adalah konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan 

                                                           
20 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran ( 

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),  322.  
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suatu produk atau jasa cenderung terhadap produk atau jasa 

tersebut.21 

2. Akuntabilitas 

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris 

accountability yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk 

dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau 

keadaan diminta pertanggungjawaban. 

a. Pengertian akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak 

mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, 

yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak 

mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata 

akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung 

jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang 

berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, 

sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang 

harus dicapai.22 

Akuntabilitas system pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau koperasi simpan pinjam 

pembiayaan syariah (KJKS BMT/KSPPS) dimaksud sebagai upaya 

dalam rangka meningkatkan manajemen koperasi yang lebih 

                                                           
21 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: T.P., 2006), 25.  
22 Bevaola Kusumasari, Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 

Golongan III (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015), 7. 
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berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, koperasi 

harus meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan masyarakat, 

untuk itu perlu penerapan akuntabilitas secara tertib dan berkelanjutan 

berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manaemen yang 

baik. Sebagimana diungkapkan oleh Yuli bahwa sebuah lembaga sosial 

harus memiliki tata kelola yang baik dalam mengelola dana. Ada tiga 

syarat tata kelola yang baik (good governance) agar sebuah lembaga 

sosial dapat berjalan baik, yaitu akuntabilitas, transparasi da partisipasi 

Dalam Permen KUKM Nomor 20 Tahun 2015 tentang penerapan 

pelaksanaan akuntabilitas koperasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut : 

1) Harus ada komitmen dari pengurus dan seluruh pengelola untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi agar koperasi 

akuntabel. 

2) Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan 

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku harus dapat enunjukkan tingkat 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

3) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh harus jujur, obyektif, transparan dan 

inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen koperasi dalam 

bentuk pemutaakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan 

penyusunan laporan akuntabilitas. 
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4) Harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi 

kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam 

pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan23   

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok 

atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi 

amanahnya. Akuntabilitas adalah suatu proses di mana suatu organisasi 

menganggap dirinya bertanggungjawab secara terbuka mengenai apa 

yang diyakininya, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. 

Ini ditunjukkan dengan cara melibatkan berbagai pihak terkait yang 

disebut pemangku kepentingan (stakeholders) dengan aktivitas 

organisasi tersebut, serta memberikan respon terhadap pandangan dan 

kritik-kritik terhadapnya.24  

Proses pertanggungjawaban adalah berupa kewajiban organisasi 

yang bekerja untuk kepentingan publik memberikan informasi kepada 

seluruh pemangku kepentingan mengenai visi, misi, program, tata-

kelola dan keuangan secara transparan. Organisasi juga memberi 

kesempatan kepada publik  untuk mengontrol  tindakan  organisasi yang 

bekerja atas nama mereka  melalui mekanisme pengaduan (complaint 

mechanism) dan organisasi wajib memberikan tanggapan yang memadai 

atas pengaduan tersebut. 

                                                           
23 Rani Rahmawati Al Noor, “analisis penerapan prinsip akuntabilitas, partisipasi dan 

transparasi dalam implementasi tata kelola koperasi jasa keuangan syariah baitul maal wat tamwil 

binaan dinas koperasi dan UKM kota Padang 
24 Ibid. 
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Secara operasional mekanisme akuntabilitas diwujudkan dalam 

bentuk pelaporan (reporting), pelibatan (involving) dan cepat tanggap 

(responding). Akuntabilitas dapat diklasifikasikan antara lain sebagai 

berikut: 

1) Akuntabilitas keuangan, yaitu mempertanggungjawabkan 

penggunaan sumber daya (dana) yang diperoleh dan dipercayakan 

kepadanya. 

2) Akuntabilitas kinerja, mendokumentasikan dan melaporkan hasil-

hasil yang diperoleh dibandingkan dengan standar-standar kualitas, 

sasaran, tujuan serta harapan-harapan yang ingin dicapai. 

3) Akuntabilitas ucapan, kejujuran dan ketelitian mengenai apa yang 

disuarakan  serta mempunyai otoritas untuk menyuarakannya. 

4) Akuntabilitas untuk meningkatkan diri, tanggap terhadap umpan-

balik, melakukan evaluasi/ assessment dan melaporkan tindakan-

tindakan yang diambil. 

b. Dimensi Akuntabilitas 

Ada empat dimensi akuntabilitas. Pertama adalah  

transparansi. Organisasi memberikan informasi yang cukup dan 

berkualitas serta tersedianya media untuk penyebarannya. Sehingga 

pemangku kepentingan punya akses dan informasi yang cukup untuk 

mengetahui dan dapat memantau kegiatan dan kinerja organisasi 

tersebut. Informasi yang cukup itu mencakup  visi, misi, tujuan dan 

program organisasi, jumlah dan sumber dana, struktur organisasi dan 



22 

 

 

susunan pendiri, pengurus dan pelaksana organisasi, serta laporan 

keuangan. Informasi dapat berupa laporan tahunan, profil organisasi, 

hasil evaluasi untuk publik serta laporan keuangan. 

Kedua adalah partisipasi. Organisasi melibatkan berbagai 

pihak, internal dan eksternal, dalam proses pengambilan keputusan. 

Melibatkan pengurus, eksekutif dan staf serta wakil-wakil dari mitra 

dalam penyusunan perencanaan strategis (renstra) untuk menyusun visi, 

misi, nilai-nilai, tujuan dan program strategis organisasi. Melibatkan 

calon penerima manfaat (beneficiaries) dalam penyusunan proposal 

proyek melalui need assessment dengan melakukan pengumpulan data 

lapangan : survei, focus group discussion (FGD), wawancara, dan 

sebagainya.   

Ketiga adalah evaluasi. Ada alat dan prosedur untuk 

mengevaluasi kinerja organisasi. 

Keempat tersedianya mekanisme pengaduan (complaint 

mechanism) di dalam organisasi yang memungkinkan pemangku 

kepentingan terutama masyarakat umum mengajukan keluhan terhadap 

keputusan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi. Serta 

menjamin bahwa keluhan  tersebut  benar-benar dibahas dan tindakan-

tindakan akan diambil untuk mengoreksinya. 

Menurut kamus besar Akuntansi akuntabilitas dapat diartikan 

sebagai tanggung jawab individu atau bagian/departemen terhadap 

kinerja suatu fungsi tertentu dan dapat ditetapkan melalui aturan hukum 
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perjanjian. Selain itu akuntabilitas merupakan bentuk dorongan 

psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggung 

jawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada 

lingkungannya.  

Dalam sektor publik, akuntabilitas dapat diartikan sebagai 

bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.  

Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja 

dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terlahir dari golongan 

psikologi untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja terhadap 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan 

atau pertanggungjawaban.25 

Sheila Elwood dalam Mardiasno mengemukakan ada empat jenis 

akuntabilitas, yaitu : 

                                                           
25 Rahmat Azhari, Pengaruh Akuntabilitas, Pegalaman dan Kompetensi Auditor terhadap 

Kualitas Audit, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2013, 

26. 
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1) Akuntabilitas Hukum dan Peraturan, yaitu 

akuntabilitas  yang  terkait  dengan jaminan adanya kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam 

penggunaan sumber dana publik. 

Untuk  menjamin  dijalankannya  jenis auntabilitas ini perlu 

dilakukan audit kepatuhan. 

2) Akuntabilitas  Proses,  yaitu  akuntabilitas  yang  terkait  dengan 

prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah 

cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui 

pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.  

3) Akuntabilitas Program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan 

perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan 

baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan 

alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan 

biaya yang minimal. 

4) Akuntabilitas Kebijakan, yaitu akuntabilitas yg terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai 

legislatif  dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya 

transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan 

penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan 

keputusan.   
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c.  Aspek-Aspek Akuntabilitas 

1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a 

relationship) 

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara 

individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. 

Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang 

memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu, kelompok atau 

institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. 

Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah 

hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. 

2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results 

oriented) 

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat 

pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam 

konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, 

serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi 

untuk mencapai hasil yang maksimal. 

3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability 

requires reporting) 

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan 

memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap 



26 

 

 

tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok atau 

institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses 

yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas 

setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada 

kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). 

4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is 

meaningless without consequences) 

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan 

tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. 

Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.  

5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves 

performance) 

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (proactive 

accountability), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan 

dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan 

evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap 

individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban 
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secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus 

peningkatan kinerja.26 

d. Bentuk Akuntabilitas Publik  

Akuntansi Sektor Publik terdiri atas dua macam yaitu: 

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability). 

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas kegiatan 

kepada pihak-pihak yang lebih tinggi kedudukannya. 

2) Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). 

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat luas. 

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga 

sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban 

horizontal (horizontal accountability) bukan hanya 

pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). 

e. Dimensi Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik 

Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor 

publik, yaitu: 

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability 

for probity and legality). 

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan 

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan 

akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan 

                                                           
26 Kusumasari, Akuntabilitas Modul Pendidikan, 9. 
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adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang 

disyaratkan. 

2) Akuntabilitas proses (process accountability). 

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal 

kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi 

manajemen, dan prosedur administrasi. 

3) Akuntabilitas program (program accountability). 

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan 

yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil 

yang optimal dengan biaya yang minimal. 

4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban 

kebijakan yang telah dibuat terhadap masyarakat luas.27 

3. Keunggulan Produk 

a. Pengertian Keunggulan Produk 

Kualitas produk merupakan salah satu faktor pembentuk persepsi 

nilai konsumen. Dalam pandangan konsumen, nilai suatu produk 

merupakan kualitas produk yang dinikmati konsumen dengan 

pengorbanan sejumlah uang atau sumber daya yang lain. Sedangkan 

produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu 

                                                           
27 Ibid., 28-30 
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pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk-produk yang 

ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, jasa, orang, tempat, 

organisasi dan gagasan.28 

Adapun kualitas produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang 

berkaitan dengan keinginan konsumen yang secara keunggulan produk 

sudah layak diperjual belikan sesuai harapan dari pelanggan. Pelanggan 

senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja suatu produk 

menciptakan kualitas produk dengan segala spesifikasinya sehingga 

dapat menarik minat pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap 

produk tersebut.29 

b. Dimensi Kualitas Produk 

Terdapat 6 dimensi dari kualitas produk yang perlu diperhatikan oleh 

setiap produsen yang ingin mengejar kepuasan konsumen terhadap 

kualitas produk, yaitu:  

1) Performance (kinerja) adalah dimensi yang paling dasar dan 

berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produk. Konsumen 

akan sangat kecewa apabila harapan mereka terhadap dimensi ini 

tak terpenuhi.  

2) Reliability (keandalan) adalah dimensi performance dan reability 

sepintas terlihat mirip tetapi mempunyai perbedaan yang jelas. 

                                                           
28 Wahyu Tri Yuliastuti, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Pada Produk Pembiayaan Mud{a>rabah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo,” Skripsi 
(Ponorogo: Stain Ponorogo, 2013), 16.  

29 Teuku Edyansyah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap 
Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk” (Aceh: Universitas Malikussaleh, 

2014),  187.  
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Reability lebih menunjukkan probabilitas produk gagal 

menjalankan fungsinya. 

3) Feature (fitur) adalah dimensi ini dapat dikatakan sebagai aspek 

sekunder. Seperti contoh produk elektronik, fitur-fitur yang 

ditawarkan dapat dilihat pada menu remote control. Karena 

perkembangan tekhnologi, maka fitur menjadi target para 

produsen untuk berinovasi dalam upaya memuaskan pelanggan. 

4) Durability (daya tahan) adalah suatu pengukuran terhadap siklus 

produk, baik secara tekhnis maupun waktu. Produk disebut awal 

kalau sudah banyak digunakan atau sudah lama sekali digunakan. 

Yang pertama awet secara tekhnis dan yang kedua awet secara 

waktu. 

5) Conformance (kesesuaian) adalah dimensi ini menunjukkan 

seberapa jauh sesuatu produk dapat menyamai standar atau 

spesifikasi tertentu. Produk yang mempunyai conformance yang 

tinggi, berarti produknya sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan. 

6) Design (desain) adalah dimensi ini banyak menawarkan aspek 

emosional dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Dimensi ini 

dimasukkan dalam driver emotional faktor.30 

 

                                                           
30 Yuliastuti, Pengaruh Kualitas Produk, 16-18.  
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B. Hubunga antara Variabel 

1. Keterkaitan antara Akuntabilitas dengan Kepuasan Nasabah 

Dalam Variabel Akuntabilitas terdapat beberapa dimensi yang harus 

dipenuhi oleh organisasi sektor publik ada 4 yaitu : akuntabilitas kejujuran, 

akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan.31 

Namun yang paling sering bersinggungan dengan nasabah adalah 

akuntabilitas proses, sebab ketika proses berjalan lancar maka nasabah 

menganggap telah dilayani dengan baik. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah salah satunya adalah kualitas pelayanan. 

Dalam akuntabilitas proses ada keterkaitan dengan apakah prosedur yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas cukup baik. Hal ini menunjukkan 

akuntabilitas berkaitan dengan kepuasan nasabah. 

Hal ini seperti dengan pemikiran Elwood, yaitu Dari dimensi 

akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan oleh Elwood, salah satu 

dimensinya adalah akuntabilitas proses yang didalamnya tersebut dapat di 

jabarkan menjadi indikator akuntabilitas proses sebagaimana berikut :  

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur. 

b. Adanya pelayanan publik yang responsif. 

c. Adanya pelayanan publik yang cermat.  

d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah. 32 

 

                                                           
31 Azhari, Pengaruh Akuntabilitas, pengalaman dan kompetensi Auditor terhadap Kualitas 

Audit, 28-30. 
32 Garini, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas, 22. 
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2. Keterkaitan antara keunggulan produk dengan kepuasan nasabah 

BMT adalah sektor publik yang bekerja di bidang jasa. Keunggulan 

produk adalah produk yang mampu melakukan suatu deferensiasi produk 

yang komponennya antara lain adalah produk tersebut harus inovatif 

dibandingkan produk lain yang sudah ada, produk tersebut harus 

mempunyai kualitas yang tinggi dan dapat membedakan diri dari kualitas 

produk yang lainnya. Kotler menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

perasaan (feeling) yang dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang 

rnemenuhi harapan mereka. Perilaku setelah pembelian akan menimbulkan 

sikap puas atau tidak puas pada konsumen. Engel mengungkapkan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila 

hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. 

Kepuasan adalah perasaan senang/kecewa yang dirasakan 

pelanggan karena kinerja produk sesuai/tidak sesuai dengan hasil yang 

diharapkan Ketika pelayanan sesuai harapan nasabah maka nasabah akan 

menganggap bahwa produk dari BMT berkualitas tinggi. Otomatis nasabah 

akan merasa puas.  

Garvin, Gronroos dan Steenkamp menyatakan bahwa jika produk 

memenuhi harapan pelanggan maka pelanggan akan senang dan 

menganggap bahwa produk ini dapat diterima dan bahkan berkualitas tinggi 

dengan kata lain keunggulan produk berpengaruh terhadap kepuasan. Hal 
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ini menunjukkan Tujuan perusahaan menawarkan produk berkualitas tinggi 

untuk tujuan kepuasan pelanggan. Kualitas menjadi konsep yang total dari 

produk yang diandalkan untuk memuaskan kebutuhan.33 

3. Keterkaitan Akuntabilitas dan Keunggulan Produk terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Sebagaimana yang katakan Elwood, Garvin, Gronroos dan 

Steenkamp yang telah disebutkan di pembahasan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa akuntabilitas dan keunggulan produk mempengaruhi 

kepuasan nasabah.  

C. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dapat disajikan sebagai dasar 

pertimbangan bagi peneliti. Begitu pula halnya dengan penelitian ini, terdapat 

berbagai penelitian terdahulu dengan topik mengenai akuntabilitas, keunggulan 

produk dan kepuasan nasabah. Beberapa penelitian yang sejenis antara lain 

sebagai berikut pada tabel 2.1  

Tabel 2.1 

                                                           

33 Dyah Kusumawati, Abdul Syakur, Pengaruh Kualitas Layanan Dan Keunggulan Produk, 

49.   

No Nama dan Judul Perbedaan Persamaan Hasil Penelitian 

1.  Susanto Hanafi 

Hadi, Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

Dan Citra 

Perusahaan 

 Variabel 

independen 

tidak sama 

semuanya 

 Variabel 

dependennya 

sama yaitu 

 X1 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Y 
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Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Asuransi 

Prudential Shari>’ah   

Reinasta Cabang 

Ponorogo. 

 Lokasi 

penelitian yang 

berbeda 

 

kepuasan 

nasabah 

 Jenis 

penelitian 

kuantitatif 

 Teknik 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

kuisioner 

 Objek sasaran 

sama pada 

nasabahnya 

 Terdapat 

pengaruh 

signifikan X2 

terhadap Y 

 Terdapat 

pengaruh 

signifikan X1 

dan X2 secara 

bersama-sama 

2. Vety Bela 

Makestiana, 

Pengaruh 

Pemasaran  

Shari>’ah dan 

pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah 

(studi pada 

nasabah tabungan 

insani (Wadi’ah 

Yad D{amanah) di 

BMT Sambit 

Hasanah Sambit 

Ponorogo) 

 Variabel 

independennya 

tidak ada yang 

sama 

 Lokasi 

penelitian 

berbeda 

 Teknik 

sampling yang 

di gunakan 

berbeda, yaitu 

Acidental 

Sampling 

 Variabel 

dependennya 

sama, yaitu 

kepuaasan 

nasabah 

 Metode 

analisis yang 

di gunakan 

sama 

 Objek sasaran 

sama yaitu 

nasabah 

 Hasil analisi 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

liner sederhana 

maupun 

regresi liner 

berganda 

menunjukkan 

bahwa X1  

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap Y, 

Begitu juga X2 

berpengaruh 

secara 
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signifikan 

terhadap Y. 

Dan juga X1, 

X2berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap Y. 

3. Miming Okta Nur 

Aini, Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

Dan Keunggulan 

Produk Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Di BRI Shari>’ah   

KCP Ponorogo. 

 Variabel X1 

berbeda 

 Lokasi 

penelitian 

berbeda 

 Teknik 

sampling yang 

di gunakan 

berbeda, yaitu 

Simple 

Random 

Sampling 

 Variabel X2 

sama, yaitu 

keunggulan 

produk 

 Variabel Y 

sama, yaitu 

kepuasan 

nasabah 

 Sama dalam 

metode 

penelitian 

yaitu 

kuantitatif 

 Teknik 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

kuisioner dan 

dokumentasi 

 terdapat 

Pengaruh 

antara Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

 Tidak terdapat 

pengaruh 

antara 

Keunggulan 

Produk 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

 Ada pengaruh 

kualitas 

pelayanan dan 

keunggulan 

produk 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 
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D. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai factor yang telah teridentifikasi sebagai masalah 

yang penting.34 Kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

 

Keterangan: 

X1  = Akuntabilitas  

X2  = Keunggulan Produk 

Y    = Kepuasan Nasabah 

Peneliti mengajukan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut : 

1. Jika akuntabilitas baik, maka kepuasan nasabah BMT MBS Shari>’ah 

Center akan naik. 

2. Jika akuntabilitas kurang baik, maka kepuasan nasabah BMT MBS 

Shari>’ah Center akan turun. 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 

60. 

X1 

X2  

Y  
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3. Jika keunggulan produk baik, maka kepuasan nasabah BMT MBS 

Shari>’ah Center akan naik. 

4. Jika keunggulan produk kurang baik, maka kepuasan nasabah BMT 

MBS Shari>’ah Center akan turun. 

5. Jika akuntabilitas dan keunggulan produk baik, maka kepuasan 

nasabah BMT MBS Shari>’ah Center akan naik. 

6. Jika akuntabilitas dan keunggulan produk kurang baik, maka 

kepuasan nasabah BMT MBS Shari>’ah Center akan turun. 

E. Pengajuan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau 

merupakan jawaban sementara atas jawaban penelitian. Hipotesis dalam 

penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau 

lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal.35 Hipotesis merupakan 

pernyataan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis 

akan membawa pada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis.36 

Dengan demikian maka hipotesisnya terdiri dari: 

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas terhadap kepuasan 

nasabah BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan 

Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas terhadap 

kepuasan nasabah BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan  

                                                           
35 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan 

Aplikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 76. 
36 Apri Sri Wahyuni, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Bagi Hasil Terhadap Minat Pengajuan 

Pembiayaan Mud{a>rabah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2015), 27. 
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Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara keunggulan produk terhadap 

kepuasan nasabah BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan 

Ho2  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keunggulan produk terhadap 

kepuasan nasabah BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan 

Ha3 : Ada pengaruh simultan antara Akuntabilitas dan keunggulan produk 

terhadap kepuasan nasabah BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan 

Ho3 : Tidak ada pengaruh simultan antara Akuntabilitas dan keunggulan 

produk terhadap kepuasan nasabah pada BMT MBS Shari>’ah Center 

Jiwan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan proses 

pemikiran dan penentuan matang tentang hal-hal yang akan dilakukan. Ia 

merupakan landasan berpijak dan dapat pula dijadikan dasar penilaian, baik 

oleh peneliti itu sendiri maupun orang lain terhadap kegiatan penelitian. Dengan 

demikian, maka rancangan penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang akan diambil.37 

Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif 

yang menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih.38 Maka untuk 

mendeskripsikannya digunakan beberapa rumus statistik, sehingga penelitian 

ini dikenal dengan penelitian kuantitatif. Hubungan yang akan peneliti lakukan 

dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, Keunggulan Produk dan Variabel 

yang digunakan adalah variabel bebas (independen) yaitu merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat), dan variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 39 

Dalam penelitian ini, variabel independen (bebas) adalah akuntabilitas 

keunggulan produk, dan variabel dependen (terikat) adalah kepuasan nasabah 

di BMT Mandiri Bersama Sejahtera (MBS) Shari>’ah Center Jiwan Kab. 

                                                           
37 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 100.  
38 Sugiono, Metode Penelitian, 36. 
39 Ibid, 39. 

39 



40 

 

 

Madiun. Untuk mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data, 

maka variabel independen menggunakan simbol X1  yaitu Akuntabilitas dan X2 

yaitu Keunggulan produk. Sedangkan variabel dependen menggunakan simbol 

Y  yaitu kepuasan. Masing-masing variabel tersebut terdapat hubungan antar 

variabel yang dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1  

Keterangan: 

Variabel X1 : Akuntabilitas  

Variabel X2 : Keunggulan Produk 

Variabel Y : Kepuasan Nasabah  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.63  

a. Variabel Bebas (independen)  

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel lainnya.64 Adapun variabel independen (X) pada penelitian ini 

adalah:  

X1 

X2  

Y  
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a) Akuntabilitas (X1)  

b) Keunggulan Produk (X2)  

b. Variabel Terikat (dependent)  

Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain.65 Adapun variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah 

Kepuasan nasabah.  

2. Definisi Operasional  

Definisi Operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti 

tentang istilah-istilah yang ada pada masalah penelitian dengan maksud 

untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang 

terkait dengan penelitian.66 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

No Variabel Indikator No Item 

1. Variabel 

Independen 

(X1): 

Akuntabilitas 

1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur 1,2,3 

2. Pelayanan publik yang responsif 4,5,6,7 

3. Pelayanan publik yang cermat 3 

4. Pelayanan publik dengan biaya 

murah.40 

4,4 

2. 1. Kinerja (performance) 1,2,3 

2. Keistimewaan tambahan 4,5 

                                                           
40 India Garini, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi 

Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung”, Skripsi (Bandung: Universitas Komputer Indonesia 

Bandung, 2011), 22. 
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Variabel 

Independen 

(X2): 

Keunggulan 

Produk 

3. Keandalan (reliability) 6,7,8 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi 

(conformance to specification) 

9,10,11, 

12 

5. Daya tahan (durability) 13,14,15 

6. Estetika (asthetic). 41 16,17,18 

3. Variabel 

Dependen 

(Y) 

Kepuasan 

1. Tangible (bukti fisik) 1,2,3,4 

2. Reliability (kehandalan) 5,6,7,8 

3. Assurance (jaminan) 

9,10,11, 

12,13 

4. Emphaty (perhatian).42 14,15,16 

 

C. Populasi dan Sampel, dan Tehnik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-

benda yang lain. Populasi juga bukan saja merupakan jumlah orang tetapi 

juga merupakan karakter atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek 

itu.43 

                                                           
41 Dyah Kusumawati, Abdul Syakur, Pengaruh Kualitas Layanan Dan Keunggulan Produk, 

48-49. 
42 Ibid. 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, 117. 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah di 

BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan yaitu sebanyak 2.652 

2. Sampel 

Sampel adalah contoh yang dianggap mewakili populasi, atau cermin 

dari keseluruhan objek yang diteliti.44 Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.45 

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila objek dari penelitian kurang 

dari 100, maka lebuh baik objek dari penelitian tersebut diambil semua 

sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Dan 

jika objek dari penelitian lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10% -

15% atau 20% sampai 25%. Berdasarkan teori tersebut, peneliti 

mempertimbangkan margin errornya sejumlah 10%. Adapun tekhnik 

pengambilan sampel menurut Slovin sebagaimana dikutip oleh Danang 

Sunyoto.46 Dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1 + N𝑒2
 

𝑛 =
2652

1 + 2652 (0,12)
 

                                                           
44 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 155. 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, 118. 
46 Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi: Alat Stastistik dan Analisis Output 

Komputer (Yogyakarta: CAPS, 2011), 21. 
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𝑛 =
2652

1 + 2652 (0.01)
 

𝑛 =
2652

27,52
 

𝑛 =
2652

27,52
 

𝑛 = 96,3662790698 

    = 96,3662790698 dibulatkan menjadi 96. 

Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 96 

responden. 

3. Tehnik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan diambil dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik Non Probability Sampling yaitu cluster sampling 

incidental,  yaitu teknik yang digunakan bilamana populasi tidak terdiri 

dari individu-individu melainkan terdiri dari kelompok-kelompok atau 

cluster. Yaitu menentukan/mengelompokkan tempat yang akan diteliti 

yaitu di kantor pusat dan cabang dan responden siapa saja nasabah BMT 

MBS Syaraiah yang secara kebetulan/incidental bertemu denga peneliti 

baik di dalam kantor dan diluarkantor dapat digunakan sebagai sampel, bila 
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dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber 

data.47 

Sampel yang terpilih merupakan sampel yang berada pada waktu, 

situasi, dan tempat yang tepat. Peneliti membagi ke beberapa bagian tujuan 

yang akan diteliti, yaitu pertama, dikantor pusat BMT sendiri dengan 

menunggu orang yang datang ke kantor dan dirasa cocok untuk di berikan 

kuisioner dan dimintai pendapatnya, kedua berada di tempat-tempat yang 

memungkinkan mampu dan bisa orang-orang yang akan di berikan 

kuisioner dan dimintai pendapatnya, selain itu juga mengambil sampelnya 

berada di cabang dari kantor tersebut. Setelah dirasa sudah cukup dalam 

pengambilan sampel, maka penelitian ini saya berhentikan. 

Pengambilan sampel tersebut didasarkan atas beberapa hal diantara 

adalah karena nasabah BMT MBS Shari>’ah Jiwan banyak dan daerahnya 

berbeda-beda maka peneliti hanya meneliti pada area karisidenan madiun 

yaitu di kecamatan Jiwan untuk daerah Madiun dan di kecamatan Karas 

untuk daerah Magetan. Selain itu penelitian ini terikat oleh waktu, jarak, 

biaya, dan tenaga peneliti. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Primer 

yaitu penelitian yang membutuhkan data atau informasi dari sumber 

pertama, yang disebut sebagai responden.48 Dalam penelitian ini dibutuhkan 

                                                           
47 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder 

(Jakarta: Rajawali Press, 2012), 75-76.  
48 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha ilmu, 

2006), 16.) 
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tanggapan responden terkait akuntabilitas dan keunggulan produk terhadap 

kepuasan, sehingga peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri 

berdasarkan kebutuhan peneliti.49 Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan membagikan kuesioner pada 

Nasabah Di Bmt Mandiri Bersama Sejahtera (MBS) Shari>’ah Center Jiwan 

Kab. Madiun. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu 

dikumpulkan diluar penelitian sendiri walaupun sesungguhnya termasuk 

data asli. Data sekunder dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung 

seperti lewat dokumen, buku-buku, laporan, tulisan ilmiah dan lain-lain 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.50 Instrument penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam social yang diamati. 

Secara spesifik semua fenomena ini disebut sebagai variabel penelitian. Karena 

instrument penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan 

tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka instrument harus 

mempunyai skala.51 Adapun skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah 

skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

                                                           
49 Danang Sunyoto, Metode penelitian, 22. 
50 Ibid., 38. 
51 Sugiono, Metode Penelitian, 102. 
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seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.52 Dengan skala likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik untuk menyusun item-item 

instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan53. Dalam penelitian 

ini jawaban setiap item instrument mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negative yang diberi skor sebagai berikut : 

1. Sangat Setuju (SS)  diberi skor   4 

2. Setuju (S)   diberi skor  3 

3. Tidak setuju (TS)  diberi skor  2 

4. Sangat tidak setuju (STS) diberi skor   1 

Alasan pemilihan skor di atas didasarkan pada pendapat Suharsimi 

Arikunto54 yang menyatakan bahwa, saran alternatif dari pilihan jawaban pada 

skala likert adalah empat saja. Dikarenakan, skala likert dengan lima alternative 

jawaban memiliki kelemahan. Yaitu responden cenderung memilih alternatif 

yang ada ditengah karena dirasa aman dan paling gampang karena hampir tidak 

berpikir. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metede angket atau 

kuesioner. Metode kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan 

memberikan daftar pernyataan kepada responden sesuai dengan permintaan 

                                                           
52 Sofian Sireger, Metode Penelitin kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2017),  25. 
53 Danang Sunyoto, Metodologi Penelitia Ekonomi:Alat Statistik dan Analisis Output 

Komputer. (Yogyakarta: CAPS, 2011,) 93. 
54 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 284. 
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peneliti55. Isi materi kuesioner meliputi identitas responden dan butir-butir 

pernyataan variabel penelitian beserta alternative jawaban56. Kuesioner ini 

disebarkan kepada Nasabah Di BMT Mandiri Bersama Sejahtera (MBS) 

Shari>’ah Center Jiwan Kab. Madiun 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

melakukan olah data. Pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya 

meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk 

mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

uji statistic.57 Statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, 

pengolahan, penyajian dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan 

secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam 

perhitungan statistik alat yang sering digunakan adalah SPSS.  

SPSS (Statistical Product and Service Solution) adalah softwere 

computer yang berfungsi menganalisis data statistik. Dengan SPSS akan 

membantu menyingkat waku dalam menganalisis data. Hal ini dikarenakan 

dengan SPSS kita tidak membutuhkan perhitungan secara manual yang 

menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis data SPSS secara otomatis 

melakukan perhitungan tersebut dan memberikan hasil keluaran (output) yang 

dapat dengan mudah dianalisis temasuk juga dalam pengambilan keputusan 

                                                           
55 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (bandung: Alfabeta, 2011), 25-

26.  
56 Sunyoto, Metode Penelitian, 24. 
57 Sireger, Metode penelitian, 86. 
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yang tepat.58 SPSS yang digunakan dalam penelitian ini adalah. IBM SPSS 

Statistic Ver. 18. Analisis ini memberikan gambaran deskripsi tentang suatu 

data yang selanjutnya akan di interprestasikan dalam pembahasan. Metode 

analisis kuantitatif dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah.59 Rumus yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk uji validitas adalah rumus korelasi product moment, yaitu.60 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (𝛴 𝑋 𝑌) − (𝛴 𝑋)(𝛴 𝑌)

√(𝑛 𝛴𝑋2 − (𝛴 𝑋) 2)(𝑛 𝛴 𝑌2 − (𝛴𝑌) 2)

 

Keterangan  : 

rxy : angka indeks korelasi product moment 

ΣX : jumlah seluruh nilai X 

ΣY : jumlah seluruh nilai Y 

ΣXY : jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

𝑛 : jumlah data 

 Menurut Suharsimi arikunto, untuk memperoleh kuesioner dengan hasil 

mantap adalah dengan melakukan proses uji coba. Sampel yang diambil untuk 

                                                           
58 Dwi Priyatno, SPSS HANDBOOK (Yogyakarta: Mediakom, 2016), 9. 
59 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 168. 
60 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 107. 
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keperluan uji coba haruslah sampel dari populasi dimana sampel penelitian akan 

diambil.61 Dalam melakukan pengujian validitas instrument, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 20 responden dengan menggunakan 52 item 

pernyataan. Suatu butir pernyataan dinyatakan valid bila nilai rhitung > rtabel
62

. 

Dengan mengacu pada rumus df = n-2 dengan sig. 5%. Berarti df = 20-2 = 18. 

Dengan melihat rtabel (nili r product moment) untuk df = 18, diperoleh nilai 

sebesar 0,468. Dengan aplikasi IBM SPSS statistic ver. 18, diperoleh hasil 

pengujian validitas sebagian tablel 3.2 

Tablel 3.2 

Hasil Uji Coba Validitas Instrumen 

Variabel Item r tabel 

Corrected item 

total correlation 

(rhitung) 

Criteria 

Akuntabilitas 

(X1) 

1 0,468 0,395 Tidak Valid 

2 0,468 0,555 Valid 

3 0,468 0,594 Valid 

4 0,468 0,521 Valid 

5 0,468 0,721 Valid 

6 0,468 0,662 Valid 

7 0,468 0,607 Valid 

8 0,468 0,732 Valid 

9 0,468 0,640 Tidak Valid 

10 0,468 0,466 Tidak Valid 

11 0,468 0,689 Valid 

12 0,468 0,456 Tidak Valid 

13 0,468 0,862 Valid 

14 0,468 0,688 Valid 

Keunggulan 

Produk (X2) 

1 0,468 0,729 Valid 

2 0,468 0,788 Valid 

3 0,468 0,597 Valid 

4 0,468 0,148 Tidak Valid 

                                                           
61 Arikunto, Prosedur Penelitian, 269. 
62 Danang Sunyoto, praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 134.  
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5 0,468 0,618 Valid 

6 0,468 0,670 Valid 

7 0,468 0,413 Tidak Valid 

8 0,468 0,668 Valid 

9 0,468 0,679 Valid 

10 0,468 0,573 Valid 

11 0,468 0,678 Valid 

12 0,468 0,673 Valid 

13 0,468 0,591 Valid 

14 0,468 0,817 Valid 

15 0,468 0,647 Valid 

16 0,468 0,770 Valid 

17 0,468 0,492 Valid 

18 0,468 0,445 Tidak Valid 

19 0,468 0,519 Valid 

20 0,468 0,738 Valid 

21 0,468 0,738 Valid 

Kepuasan (Y) 

1 0,468 0,565 Valid 

2 0,468 0,614 Valid 

3 0,468 0,856 Valid 

4 0,468 0,824 Valid 

5 0,468 0,483 Valid 

6 0,468 0,779 Valid 

7 0,468 0,814 Valid 

8 0,468 0,848 Valid 

9 0,468 0,871 Valid 

10 0,468 0,807 Valid 

11 0,468 0,936 Valid 

12 0,468 0,851 Valid 

13 0,468 0,884 Valid 

14 0,468 0,884 Valid 

15 0,468 0,905 Valid 

16 0,468 0,351 Tidak Valid 

17 0,468 0,853 Valid 

 

Dari tablel 3.2, dapat disimpulkan bahwa total pernyataannya adalah 52. 

Dengan rincian 44 butir pernyataan dinyatakan valid karena rhitung  >  rtabel dan 

bernilai positif. Sedangkan ada 8 butir pernyataan dinyatakan tidak valid karena 
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rhitung  <  rtabel, sehingga 8 butir pernyataan tersebut harus dihapus dan tidak dapat 

digunakan dalam penelitian.  

Selain kevalidan, kriteria instrument yang baik juga harus reliabel. Butir 

pernyataan dinyatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten 63.  Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian 

bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang baik 

tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga64. 

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah 

baik.65 Suatu instrumen dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, 

apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang 

hendak diukur.66 Rumus alpha cronbach sebagai berikut : 67 

Rumus Varians (𝜎1 
2 ) 

𝜎1
2 =  

Σ𝑖=𝑙  
𝑛 𝑥2

𝑛
 - [

Σ𝑖=𝑙
𝑛  𝑥

𝑛
] 2 

Rumus koefisien alpha cronbach: 

                                                           
63 Sambas Ali Muhidin dan Manan Abdurrahman, Analisis korelasi, regresi dan jalur dalam 

penelitian (Bandung: Pustaka Setia 2009), 110. 
64 Suharsimi  Arikunto, prosedur Penelitian, 221. 
65 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 238. 
66 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 127. 
67 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Penelitian  Pendidikan: Suatu 

Pendidikan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Yogyakarta: STAIN PO Press, 2012), 90. 
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𝑟11 =  [
𝑘

𝑘 − 1
]  [1 − 

Σ𝑖=𝑙
𝑛  𝜎1

2

𝜎1
2

] 

Keterangan: 

k =  Jumlah item soal 

Σ𝜎
𝑖2

   = Varians butir pernyataan 

𝜎𝑡2    =  Varians dari skor total 

Jika hasilnya α > 0,60 maka dinyatakan bahwa instrument tersebut 

reliabilitasnya tinggi68. Artinya butir pernyataan atau variabel tersebut adalah 

reliabel/dapat dipercaya. Sedangkan menurut Sekaran, reliabilitas < 0,60 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,70 dapat diterima dan diatas 0,80 adalah baik.69 

Dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic ver. 18 diperoleh 

hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel sebagaimana table 3.3. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Coba Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Nilai cronbach’s 

Alpha 
Batas reliabel Kriteria 

Akuntabilitas (X1) 0,866 0,60 Reliabel 

Keunggulan Produk (X2) 0,915 0,60 Reliabel 

Kepuasan Nasabah (Y) 0,946 0,60 Reliabel 

 

                                                           
68 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 221. 
69 Dwi Priyatno, SPSS Handbook (Yogyakarta: Mediakom, 2016), 60. 
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 Dari tabel 3.3 dapat kita ketahui bahwa masing-masing variabel instrumen 

memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh  

variabel instrument penelitian ini reliabel. 

2. Uji Regresi Linier Sederhana 

 Analisis regresi linier sederhana adalah pegujin yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen yang ditampilkan dalam bentuk regresi.70 Uji analisis ini digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah satu dan dua. Persamaan umum regresi linier 

sederhana menurut sugiono71 adalah : 

 Y= a+bX 

Dimana : 

Y =   subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a =   harga ketika harga X = 0 (harga konstan) 

b = angaka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angaka 

peningkatan maupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada perubahan variabel independen. 

X   =    subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

 Untuk mengetahui besarnya koefisien regresi dimaksud, digunakan 

program SPSS18.0 for Windows. 

 

 

                                                           
70 Sireger, Metode Penelitian, 58. 
71 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2015), 261. 
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3. Uji Regresi Linier Berganda 

Adapun analisi regresi linier berganda dipakai untuk mengetahui 

besarnya pengaruh satu atau lebih variabel bebas yaitu akuntabilitas (X1) dan 

keunggulan produk (X2) terhadap satu variabel terikat yaitu kepuasan nasabah 

(Y). Analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. 

Menurut Shofiyan Sireger72. Persamaan regresi linier berganda ini dapat 

dirumskan sebagai berikut :  

   𝑌 = 𝑎 + 𝑏1X1+b2X2 

Dimana : 

Y =  Kepuasan nasabah 

a =  konstanta 

X1 =  akuntabilitas 

X2 =  keunggulan produk 

b1 =  Koefisien regresi X1 

b2 =  Koefisien regresi X2 

4. Uji Signifikan Secara Parsial (Uji Statistik t) 

Tujuan dilakukan uji signifikansi secara parsial dua variabel bebas 

terhadap variabel terikat adalah untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang 

ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat73. 

Adapun prosedur uji t secara manual adalah sebagai berikut : 74 

                                                           
72 Sireger, Metode Penelitian, 301. 
73 Ibid ., 304 
74 Ibid., 286. 
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a. Membuat hipotesis nihil dan hipotesis alternative dalam bentuk kalimat. 

b. Menentukan tingkat signifikan (α) 

besarnya tingkat signifikan (α) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 5% atau α =0,05. 

c. Kaidah pengujian 

Jika ttabel ≤ thitung maka Ho ditolak 

d. Menghitung besarnya  thitung dan  ttabel  

1) Menghitung nilai thitung Rumus:  

   𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =
r√𝑛 − 2

√1 − (𝑟)2
 

Dimana : 

r : nilai korelasi, dapat dihitung dengan rumus berikut 

   𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =
n(∑XY)− (∑X)(∑Y)

√𝒏 ∑(𝑿𝟐)−∑𝑿)𝟐 𝒏∑(𝑿𝒀𝟐 )(∑𝒀)𝟐
 

n : sampel 

2) Menentukan nilai ttabel 

Nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan table t-student. Bila 

pengujian dua sisi, maka nilai α dibagi 2. Dengan rumus:  

ttabel = t (α/2)(n-2) 

3) Membandingkan ttabel dan thitung 
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Tujuan membandingkan anatara ttabel dengan thitung adalah untuk 

mengetahui, apakah Ho ditolak atau diterima berdasarkan kaidah 

pengujian.  

4) Mengambil keputusan, yakni menerima atau menolak Ho 

Dalam penelitian ini, perhitungan akan disesuaikan dengan hasil keluaran 

(output) berdasarkan perhtungan SPSS. 

5. Uji Signifikansi Secara Serempak/Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama yaitu menggunakan Fhitung 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 75  

a. Menentukan hipotesis dalam uraian kalimat 

b. Menetukan taraf signifikan (α) 

Menggunakan taraf signifikan (α) = 5% 

c. Kaidah pengujian  

Ho diterima jika Fhitung ≤  Ftabel artinya diantara variabel independen secara 

bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Ho ditoak jika Fhitung ˃ Ftabel, artinya diantara variabel independen secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

d. Menghitung Fhitung dan Ftabel 

1) Menghitung nilai Fhitung dengan rumus: 

                                                           
75 Ibid., 304. 
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Fhitung = 
(𝑅𝑥1,𝑥2,𝑌) 2(𝑛−𝑚−1)

𝑚(1−𝑅2𝑥1,𝑥2,𝑌)
 

Dimana,  

m  = Jumlah variabel bebas 

n  = Jumlah responden 

2) Menentukan nilai Ftabel  

Nilai Ftabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F 

Rumus: 

Ftabel = F (α)(dka,dkb) 

Dimana : 

dka = Jumlah Variabel bebas (pembilang) 

dkb = n-m-1 (Penyebut) 

3) Membandingkan Ftabel dan Fhitung 

6. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah koefisien untuk menentukan besarnya 

pengaruh variasi (naik/turunnya) nilai variabel bebas (Variabel X) terhadap 

variasi (naik/turunnya) nilai variabel terikat (variabel Y) pada hubungan lebih 

dua variabel. Koefisien determinasi adalah cara utama digunakan untk 

mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel.76  Maksud dari koefisien 

deterinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi 

yang diberikan variabel x terhadap perubahan variabel Y. 77 Rumus untuk 

menghitungnya adalah:       KP  = (r)2 × 100%  

                                                           
76 Al-Ghifari, Analisis Statistik Untuk Bisnis dengan Regresi, Korelasi, dan Non Paraametrik 

(Yogyakarta: BPFE Ygyakarta, 2009), 54.  
77 Siregar.,290. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Seajarah Singkat BMT MBS Syariah Center  Jiwan 

BMT MBS Shari>’ah berdiri pada tanggal 1 Februari 2012 di 

Madiun, yang didirikan oleh bapak Sugeng Widodo yang sekaligus menjadi 

Foundernya dengan semangat dakwah di bidang Ekonomi Syariah dengan 

mengajak teman-teman dan rekannya untuk bersama-sama mendirikan 

koperasi syariah. MBS Shari>’ah didirikan dengan semangat kebersamaan 

untuk memajukan Ekonomi Shari>’ah juga memajukan UMKM dan usaha 

Mikro Shari>’ah. MBS mendapatkan surat izin lembaga sesuai dengan 

keputusan Mentri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia nomor : 

44/BH/XVI.12/402.112.IX/2012 dan melakukan Perubahan Anggaran 

Dasar (PAD) menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Shari>’ah  

(KSPPS) pada tahun 2016 dengan nomor : PAD/407/29/02/20116, dan 

nomor NPWP : 31.805.844.3-621.000, dan juga mendapat Surat Izin Usaha 

Simpan Pinjam Shari>’ah nomor : 03/SIUP/XVI.12/402.115/V/2017. 

Bergerak dibidang jasa Pelayanan Keuangan Shari>’ah (Simpanan/tabungan 

dan pembiayaan). Dan Landasan Operasionalnya terdapat Q.S Al-Baqarah 

ayat 275, 278, 279.78 

                                                           
78 Sugeng Widodo, Hasil Wawancara, Februari 2019 
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BMT MBS Shari>’ah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat 

sehingga mampu mendirikan berbagai cabang di berbagai daerah, untuk saat 

ini tahun 2018 sudah berdiri 8 cabang di berbagai daerah sekitar Madiun 

dan Magetan. Dan saat ini juga merintis mendirikan Rumah Tah}fi>dh 

Tarbiyatu al- Qur’a>n yang berlokasi di desa Banjarsari, Nglames, Madiun79 

2. Visi dan Misi BMT MBS Shari>’ah  Center Jiwan 

Visi : 

Menjadi Wahana untuk membangun kemandirian menuju 

kesejahteraan ekonomi umat, dengan berlandaskan asas keadilan, 

kebermanfaatan dan kebersamaan 

 Misi : 

 Menumbuhkan dan mengokohkan lembaga keuangan berbasis 

Shari>’ah 

 Menggali dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat 

 Meningkatkan kesejahteraan stake holder lembaga (nasabah dan 

masyarakat)80   

3. Motto BMT MBS Shari>’ah  Center Jiwan 

MBS Shari>’ah  memiliki motto yaitu Aman – berkah – menentramkan.81 

 

 

                                                           
79 Ibid. 
80 Ibid.  
81 Ibid. 



61 

 

 

4. Struktur Organisasi BMT MBS Shari>’ah  Center Jiwan 

Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 

AO Funding : 

1.  Titin 

2.  Dini Satiti 

3.  Rizal Dwi K 

AO Landing : 

1. Sigid 

Budihartono 

2. Yunawar 

Hanung P 

3. Karyanto  

Cust Service : 

Shofiyatus 

Sholihah 

Teller : 

1. Nofi 

Sulistyorini 

2. Lidya Audina 

 

SPV area 

Madiun : 

Endang Lestari 

SPV area 

Magetan: 

Rosi Prakasa 

Pengayoman A.md 

IT : 

Ika Yuniawati, 

S. Pd. 

Keuangan : 

Anita Mustaqimah, 

S. Pd. 

BADAN PENGAWAS 

Pengawas : Drs. Dasuki, 

Lc. MA. 

Shari>’ah : Muhammad 

Ali Hamdan, 

Lc. MA dan 

Rosi Prakas 

Pangayoman, 

A. md. 

 

PENGURUS 

Ketua : Sugeng Widodo 

Sekretaris : Slamet Widodo, 

S.T 

Bendahara : Hariyadi 
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5. Lokasi BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan 

BMT MBS Shari>’ah  mempunyai satu kantor pusat dan tujuh kantor 

cabang. Lokasi yang strategis  dan mudah dijangkau masyarakat yang 

terkenal yang berdampak baik untuk kinerja Perusahaan dalam menjaring 

nasabah sebanyaknya. Adapun alamatnya sebagai berikut : 

1. Head Office : 

Gedung MBS Center, Jl. Manyar RT 52/09, Kincang Wetan, Jiwan – 

Kabupaten Madiun. Telp. (0351) 866 271 

2. Brand Office : 

Madiun : 

a. Jl. Raya Solo No. 110 Jiwan-Madiun. Telp. 0851 01254808  

b. Jl. Manyar RT 52 RW 09, Kincang Wetan, Jiwan Madiun Telp. 

 0856 5509 4237. 

c. Jl. Raya Dungus RT. 15 RW.02 Madiun. Telp. 085259451088 

d. Jl. Raya Gorang-gareng RT.11 Sambirejo Jiwan-Madiun. Telp. 

081334528547 

Magetan : 

a. Jl. Raya Solo No. 229 (Depan SMK Penerbangan Angkasa) 

Maospati, Magetan, Telp. (085) 233997729 

b. Jl. Raya Barat, Ds. Panggung, Barat-Magetan, Telp. 081233503750 

c. Ruko Pasar Temboro Blok A-2 Karas-Magetan, Telp. 

085708540578 



63 

 

 

d. Desa Bendo  (utara Puskesmas Bendo) Jl. Maospati Gorang 

Gareng, Telp. 081331996902  

B. Data Khusus 

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Hasil Data Deskripstif Jenis Kelamin 

Jenis kelamin  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 30 31.3 31.3 31.3 

perempuan 66 68.8 68.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah laki-laki yang 

menjadi responden penelitian adalah 30 orang atau sebesar 31,3%. 

Sedangkan responden perempuan adalah 66 orang atau 68,8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa yang menjadi responden pada penelitian ini yang 

paling banyak adalah perempuan.  

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia  

Tabel 4.2 

Hasil Data Deskripstif Usia 

Usia 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < dibawah 20 tahun 3 3.1 3.1 3.1 

21 sampai 30 tahun 32 33.3 33.3 36.5 

31 sampai 40 tahun 38 39.6 39.6 76.0 

41 sampai 50 tahun 18 18.8 18.8 94.8 

> diatas 50 tahun 5 5.2 5.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 96 responden 

sebanyak 3 orang atau 3,1% responden yang berusia dibawah 20 tahun, 

terdapat 32 orang atau 33,3% yang berusia 21-30 tahun, terdapat 38 orang 

atau 39,6% yang berusia 31-40 tahun. terdapat 18 orang atau 18,8% yang 

berusia 41-50 tahun dan terdapat 5 orang atau 5,2% yang berusia diatas 50 

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden ini yang paling banyak 

berusia 31-40 tahun yaitu 38 orang. 

3. Data tentang Akuntabilitas (X1) 

Tabel 4.3 

No Responden Skor  No Responden Skor  No Responden Skor  

1 AA 35 35 BI 32 69 CP 29 

2 AB 37 36 BJ 31 70 CQ 30 

3 AC 38 37 BK 30 71 CR 31 

4 AD 40 38 BL 33 72 CS 36 

5 AE 40 39 BM 34 73 CT 38 

6 AF 39 40 BN 31 74 CU 35 

7 AG 36 41 BO 38 75 CV 34 

8 AH 34 42 BP 31 76 CW 32 

9 AI 35 43 BQ 39 77 CX 38 

10 AJ 37 44 BR 37 78 CY 33 

11 AK 36 45 BS 36 79 DZ 35 

12 AL 39 46 BR 36 80 DA 29 

13 AM 38 47 BT 37 81 DB 32 

14 AN 40 48 BU 40 82 DC 31 

15 AO 37 49 BV 37 83 DD 39 

16 AP 37 50 BW 37 84 DE 26 

17 AQ 36 51 BX 40 85 DF 32 

18 AR 30 52 BY 39 86 DG 33 

19 AS 35 53 BZ 33 87 DH 32 

20 AT 30 54 CA 40 88 DI 32 

21 AU 33 55 CB 40 89 DJ 37 

22 AV 33 56 CC 40 90 DK 31 

23 AW 28 57 CD 36 91 DL 36 

24 AX 35 58 CE 36 92 DM 30 

25 AY 31 59 CF 33 93 DN 32 

26 AZ 35 60 CG 34 94 DO 29 



65 

 

 

27 BA 34 61 CH 28 95 DP 31 

28 BB 39 62 CI 27 96 DQ 37 

29 BC 29 63 CJ 22    

30 BD 30 64 CK 28    

31 BE 29 65 CL 30    

32 BF 36 66 CM 26    

33 BG 35 67 CN 29    

34 BH 31 68 CO 32    

 

Tabel data distribusi frekuensi akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 

NO SKOR FREKUENSI 

1 40 8 

2 39 6 

3 38 5 

4 37 10 

5 36 10 

6 35 8 

7 34 5 

8 33 7 

9 32 8 

10 31 9 

11 30 7 

12 29 6 

13 28 3 

14 27 1 

15 26 2 

16 22 1 

Total  96 

 

4. Data tentang Keunggulan Produk (X2) 

Tabel 4.5 

No Responden Skor  No Responden Skor  

1 AA 63 49 BV 70 

2 AB 70 50 BW 70 

3 AC 71 51 BX 64 

4 AD 72 52 BY 67 

5 AE 56 53 BZ 61 
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6 AF 60 54 CA 71 

7 AG 54 55 CB 72 

8 AH 64 56 CC 69 

9 AI 62 57 CD 51 

10 AJ 59 58 CE 54 

11 AK 64 59 CF 53 

12 AL 70 60 CG 51 

13 AM 50 61 CH 45 

14 AN 53 62 CI 47 

15 AO 66 63 CJ 53 

16 AP 57 64 CK 50 

17 AQ 64 65 CL 47 

18 AR 52 66 CM 47 

19 AS 56 67 CN 36 

20 AT 56 68 CO 39 

21 AU 56 69 CP 43 

22 AV 56 70 CQ 49 

23 AW 51 71 CR 46 

24 AX 47 72 CS 46 

25 AY 53 73 CT 44 

26 AZ 58 74 CU 45 

27 BA 59 75 CV 49 

28 BB 63 76 CW 57 

29 BC 53 77 CX 53 

30 BD 54 78 CY 55 

31 BE 55 79 DZ 40 

32 BF 67 80 DA 52 

33 BG 61 81 DB 43 

34 BH 63 82 DC 52 

35 BI 56 83 DD 52 

36 BJ 54 84 DE 49 

37 BK 54 85 DF 46 

38 BL 59 86 DG 44 

39 BM 57 87 DH 41 

40 BN 54 88 DI 42 

41 BO 65 89 DJ 45 

42 BP 59 90 DK 39 

43 BQ 68 91 DL 49 

44 BR 67 92 DM 49 

45 BS 70 93 DN 52 

46 BR 72 94 DO 40 

47 BT 65 95 DP 37 

48 BU 65 96 DQ 40 
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Tabel data distribusi frekuensi keunggulan produk dapat dilihat pada tabel 

Tabel 4.6 

NO SKOR FREKUENSI 

1 72 3 

2 71 2 

3 70 5 

4 69 1 

5 68 1 

6 67 3 

7 66 1 

8 65 3 

9 64 4 

10 63 3 

11 62 1 

12 61 2 

13 60 1 

14 59 4 

15 58 1 

16 57 3 

17 56 6 

18 55 2 

19 54 6 

20 53 6 

21 52 5 

22 51 3 

23 50 2 

24 49 5 

25 47 4 

26 46 3 

27 45 3 

28 44 2 

29 43 2 

30 42 1 

31 41 1 

32 40 3 

33 39 2 

34 37 1 

35 36 1 

Total  96 
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5. Data tentang Kepuasan Nasabah (Y) 

Tabel 4.7 

No Responden Skor  No Responden Skor  

1 AA 58 49 BV 64 

2 AB 61 50 BW 64 

3 AC 60 51 BX 63 

4 AD 64 52 BY 63 

5 AE 62 53 BZ 47 

6 AF 51 54 CA 62 

7 AG 53 55 CB 61 

8 AH 50 56 CC 62 

9 AI 60 57 CD 43 

10 AJ 58 58 CE 40 

11 AK 55 59 CF 45 

12 AL 59 60 CG 45 

13 AM 58 61 CH 37 

14 AN 48 62 CI 44 

15 AO 52 63 CJ 46 

16 AP 54 64 CK 41 

17 AQ 59 65 CL 41 

18 AR 48 66 CM 45 

19 AS 58 67 CN 42 

20 AT 58 68 CO 44 

21 AU 51 69 CP 40 

22 AV 59 70 CQ 44 

23 AW 42 71 CR 50 

24 AX 42 72 CS 45 

25 AY 51 73 CT 41 

26 AZ 53 74 CU 54 

27 BA 62 75 CV 55 

28 BB 55 76 CW 53 

29 BC 48 77 CX 56 

30 BD 48 78 CY 55 

31 BE 47 79 DZ 52 

32 BF 64 80 DA 54 

33 BG 56 81 DB 61 

34 BH 52 82 DC 52 

35 BI 54 83 DD 49 

36 BJ 51 84 DE 51 

37 BK 48 85 DF 51 

38 BL 53 86 DG 50 

39 BM 53 87 DH 53 
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40 BN 48 88 DI 48 

41 BO 55 89 DJ 49 

42 BP 48 90 DK 57 

43 BQ 64 91 DL 57 

44 BR 64 92 DM 53 

45 BS 62 93 DN 54 

46 BR 61 94 DO 60 

47 BT 64 95 DP 56 

48 BU 60 96 DQ 49 

 

Tabel distribusi frekuensi kepuasan nasabah  (Y) dapat dilihat sebagiamana 

tabel berikut : 

Tabel 4.8 

NO SKOR FREKUENSI 

1 64 7 

2 63 2 

3 62 5 

4 61 4 

5 60 4 

6 58 3 

7 57 5 

8 56 2 

9 55 3 

10 54 5 

11 53 7 

12 52 5 

13 51 6 

14 50 3 

15 49 3 

16 48 8 

17 47 2 

18 46 1 

19 45 4 

20 44 3 

21 43 1 

22 42 3 

23 41 3 

24 40 2 

25 37 1 

Total  96 
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C. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan 

satu variabel dependen digunakan analisis regresi linier sederhana. 

Berdasarkan perhitungan regresi linier sederhana antara variabel bebas 

akuntabilitas (X1) dan Keunggulan Produk (X2) terhadap kepuasan nasabah 

di BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan Madiun (Y) dengan bantuan SPSS 

versi 18.0. hasil perhitungannya sebagai berikut : 

a. Analisis Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepuasan Nasabah 

BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan 

Hasil uji regresi linier sederhana serta uji t untuk variabel 

akuntabilitas (X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) yang  ditampilkan 

pada tabel 4.9 sebagi berikut :  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Akuntabilitas(X1) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 19.773 5.228  3.782 .000 

akuntabilitas .979 .153 .551 6.400 .000 

a. Dependent Variable: kepuasan nasabah 
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Berdasarkan tabel 4.9 diatas diperoleh persamaan regresi sederhana 

sebagai berikut :  

Y = a+bX  

= 19,773 + 0,979X  

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut :  

1) Nilai Konstanta (a) sebesar 19,773 ; artinya  jika akuntabilitas 

nilainya 0, maka kepuasan nasabah nilainya 19,773.  

2) Koefisien untuk variabel akuntabilitas (X1) adalah 0,979; hal ini 

mempunyai nilai koefisien yang positif sehingga dapat diartikan 

bahwa setiap ada penambahan variasi faktor akuntabilitas maka akan 

mengalami peningkatan nilai akuntabilitas sebesar 0,979.  

Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara akuntabilitas 

dengan kepuasan nasabah adalah positif, artinya semakin tinggi 

akuntabilitas maka semakin meningkatkan kepuasan nasabah.  

Berdasarkan hasil uji t diperoleh perhitungan ttabel sebagai 

berikut :  

ttabel =  t(α/2)(n-2) 

ttabel =  t(0,05/2)(96-2) 

 =  t(0,025)(94) 

  =  1,98552 

Hasil diperoleh dengan melihat ttabel sebesar 1,986. Diperoleh 

thitung pada tabel (X1) akuntabilitas sebesar 6,400. Nilai thitung positif, 

artinya berpengaruh positif. Artinya, semakin meningkat 
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akuntabilitas maka semakin meningkat pula kepuasan nasabah, dan 

sebaliknya jika akuntabilitas kurang baik maka kepuasan nasabah 

juga akan menurun. Karena thitung > ttabel (6,400 > 1,986) maka Ha1 

diterima dan Ho1 ditolak. Artinya, akuntabilitas berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah di BMT MBS Shari>’ah  Center Jiwan. 

Adapun sumbangan atau kontribusi yang diberikan 

akuntabilitas (X1) terhadap variabel kepuasan (Y) dapat dilihat pada 

tabel 4.10 berikut :  

Tabel 4.10 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Squere 

Std. Eror of 

The Estimate 

1 .551a .303 .296 5.85915 

a. Predictors : (Constant), akuntabilitas 

b. Dependent Variable : kepuasan nasabah 

 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas yaitu 

akuntabilitas (X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) dapat dilihat dari 

nilai R square yaitu sebesar 0,303 atau 30,3% yang berarti bahwa 

kontribusi akuntabilitas mampu mempengaruhi variabel kepuasan 

nasabah sebesar 30,3%.  

Hasil diatas menunjukkan bahwa hubungan akuntabilitas 

(X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) kuat positif, yaitu diperoleh nilai 

R sebesar = 0,551. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

akuntabilitas dan keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah 

kuat positif. Arti positif di sini adalah hubungan antara variabel (X1) 
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akuntabilitas dan (Y) kepuasan nasabaha searah, maksudnya adalah 

semakin baik akuntabilitas, maka semakin meningkat pula kepuasan 

nasabah.  

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah akuntabilitas yang 

diterima maka, kepuasan nasabah akan semakin menurun pula. 

Adapun kontribusi yang disumbangkan kepada variabel akuntabilitas 

(X1) terhadap (Y) kepuasan nasabah adalah :   

KP = (R)2 × 100% = (0,551)2 ×100% =30,36%  

Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen akuntabilitas (X1) terhadap kepuasan nasabah 

(Y) BMT MBS Shari>’ah  Center Sebesar 30,36%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini.   

b. Analisis Pengaruh Keunggulan Produk terhadap Kepuasan 

Nasabah BMT MBS Shari>’ah  Center Jiwan  

Hasil uji regresi linier sederhana dan uji t untuk variabel 

Keunggulan Produk (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y) ditampilkan 

pada tabel 4.11 sebagai berikut :  
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Tabel 4.11 

Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Keunggulan Produk (X2) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 27.352 3.344  8.179 .000 

keunggulan 

produk 

.465 .060 .626 7.782 .000 

a. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diperoleh persamaan regresi sederhana 

sebagi berikut :  

Y    = a + bX  

= 27,352 + 0,465X  

Penjelasan  persamaan tersebut sebagai berikut :  

1) Nilai Konstanta (a) sebesar 27,352 ; artinya  jika keunggulan produk 

nilainya 0, maka kepuasan nasabah nilainya 27.352  

2) Koefisien untuk variabel keunggulan produk (X2) adalah 0,465; hal 

ini mempunyai nilai koefisien yang positif sehingga dapat diartikan 

bahwa setiap ada penambahan variasi faktor keunggulan produk 

maka akan mengalami peningkatan nilai keunggulan produk sebesar 

0,979. Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara keunggulan 

produk dengan kepuasan nasabah adalah positif, artinya semakin 
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tinggi keunggulan produk maka semakin meningkatkan kepuasan 

nasabah. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas diperoleh 

perhitungan ttabel sebagi berikut : 

ttabel =  t(α/2)(n-2) 

ttabel =  t(0,05/2)(96-2) 

=  t(0,025)(94) 

=  1,98552   

Hasil diperoleh dengan melihat ttabel sebesar 1,98552. 

Diperoleh thitung pada variabel X2 keunggulan produk sebesar 7,782. 

Nilai thitung positif artinya berpengaruh positif, artinya semakin 

meningkat keunggulan produk maka semakin meningkat pula 

kepuasan nasabah dan sebaliknya jika keunggulan produk kurang 

baik  maka juga akan mengakibatkan menurunnya kepuasan 

nasabah. Karena thitung  >  ttabel (7,782 > 1,98552) maka Ha2 diterima 

dan Ho2 ditolak, artinya keunggulan produk berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan Madiun.   

Adapun sumbangan atau kontribusi yang diberikan variabel 

(X2) keunggulan produk terhadap (Y) kepuasan nasabah dapat 

dilihat pada tabel 4.12 berikut : 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Keunggulan Produk (X2) 

Model Summaryb 

a. Predictors : (constant), keunggulan produk 

b. Dependent Variable : Kepuasan nasabah   

 

Hasil diatas menunjukkan bahwa hubungan keunggulan 

produk (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y) kuat positif, yaitu 

diperoleh dari  nilai R sebesar = 0,626. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah positif. 

Arti positif disini adalah hubungan antara variabel X2 dan Y searah, 

maksudnya adalah semakin baik keunggulan produk, maka semakin 

meningkat pula kepuasan nasabah. Begitu pula sebaliknaya semakin 

rendah keunggulan produk yang diterima maka, kepuasan nasabah 

akan semakin menurun pula. Adapun kontribusi yang disumbangkan 

kepada variabel keunggulan produk (X2) terhadap kepuasan nasabah 

(Y) adalah   

KP = (R)2  × 100% = (0,626)2 ×100% =39,19%  

Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan 

pengaruh variabel independen keunggulan produk (X2) terhadap 

kepuasan nasabah (Y) BMT MBS Shari>’ah  Center Jiwan Madiun. 

Sebesar 39,19%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.  

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error Of 

The Estimate 

1 .626a .392 .385 5.47506 
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2. Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Akuntabilitas dan 

Keunggulan Produk terhadap Kepuasan Nasabah di BMT MBS 

Shari>’ah  Center Jiwan Madiun    

Untuk mengetahui pengaruh kedua variabel yakni akuntabilitas dan 

keunggulan produk digunakan uji analisis regresi linier berganda. Dari olah 

data menggunakan SPSS ver. 18, diperoleh konstanta dan koefisien regresi 

untuk masing-masing variabel independen sebagaimana tabel berikut :  

Tabel 4.13  

Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.128 4.712  3.423 .001 

Akuntabilitas .527 .163 .297 3.234 .002 

keunggulan 

produk 

.344 .068 .463 5.048 .000 

a. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

Berdasarkan Tabel 4.11 tersebut, maka diperoleh persamaan regresi linier 

berganda untuk penelitian ini sebagai berikut :  

Y   = a+b1X1+b2X2  

Y   = 16,128 + 0,527X1 + 0,344X2  

Keterangan : 

Y   = variabel dependen  

X1, X2   = variabel independen  
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a   = nilai konstanta  

b1b2  = koefisien regresi  

Persamaaan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :  

a. Konstanta sebesar 16,128; artinya jika akuntabilitas dan keunggulan 

produk nilainya 0, maka besarnya kepuasan nasabah sebesar 16,128. Ini 

berarti walaupun tanpa akuntabilitas dan keunggulan produk, nilai 

kepuasan nasabah tetap ada dan positif.  

b. Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,527; artinya jika 

akuntabilitas mengalami kenaikan satu satuan, maka kepuasan nasabah 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,527 satuan dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai tetap. Begitu pula sebaliknya jika 

akuntabilitas mengalami penurunan satu satuan maka akan berakibat 

pada berkurangnya kepuasan nasabah sebesar 0,527 satuan.  

c. Koefisien regresi variabel keunggulan produk sebesar 0,344;artinya jika 

keunggulan produk mengalami kenaikan satu satuan, maka kepuasan 

nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,344 satuan dengan 

asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Begitu pula 

sebaliknya jika keunggulan produk mengalami penurunan satu satuan 

maka akan berakibat pada berkurangnya kepuasan nasabah sebesar 

0,344 satuan.  

Selanjutnya peneliti melanjutkan dengan menggunakan uji F. Uji F 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam hal ini 

akuntabilitas dan keunggulan produk secara bersamasama berpengaruh 



79 

 

 

terhadap variabel dependen (kepuasan) atau tidak. Kriteria pengujian uji F 

adalah Ha3 diterima bila Fhitung  > Ftabel.  

Hasil uji F yang diperoleh setelah data diolah disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2100.135 2 1050.067 38.556 .000a 

Residual 2532.855 93 27.235   

Total 4632.990 95    

a. Predictors: (Constant), keunggulan produk, akuntabilitas 

b. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, di dapat Fhitung sebesar 38,556. 

Dengan melihat pada Ftabel pada lampiran tabel statistik dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05, dengan dk pembilang = m = 2 dan 

dk penyebut (n – m - 1) atau 96 – 2 – 1   = 93 diperoleh Ftabel sebesar 3,09. 

Karena Fhitung ˃ Ftabel (38,556 ˃ 3, 09), maka Ha3 diterima dan Ho3 ditolak. 

Artinya bahwa akuntabilitas dan keungggulan produk secara bersama-sama 

atau simultan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BMT MBS Shari>’ah  

Center Jiwan.  

Setelah melakukan analisis regresi linier berganda dan uji F, peneliti 

melanjutkan dengan analisis koefisien determinasi. Hasil analisis 

determinasi dapat dilihat pada output Model Summary berikut ini :  
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi Kepuasan (Y) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error Of 

The Estimate 

1 .673a .453 .442 5.21872 

a. Predictors : (constant), keunggulan produk, akuntabilitas 

b. Dependent Variable : kepuasan nasabah  

Berdasarkan tabel model summary diatas dapat dianalisis: korelasi 

(R) yang secara simultan (bersama-sama) antara variabel akuntabilitas (X1) 

dan keunggulan produk (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y) diperoleh nilai 

R sebesar = 0,673. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan akuntabilitas dan 

keunggulan pruduk terhadap kepuasan nasabah kuat positif. Arti positif di 

sini adalah hubungan antara variabel akuntabilitas (X1) dan keunggulan 

produk (X2) dan kepuasan nasabah (Y) searah, maksudnya adalah semakin 

baik akuntabilitas dan keunggulan produk yang diterima, maka semakin 

meningkat pula kepuasan nasabah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

akuntabilitas dan keunggulan produk yang diterima maka, kepuasan 

nasabah akan menurun pula.   

Adapun kontribusi yang diberikan oleh kedua variabel bebas yaitu 

akuntabilitas dan keunggulan produk terhadap variabel terikat kepuasan 

nasabah adalah :  

KP = (RX1, X2, Y)2 × 100% = ( 0,673)2 ×100% = 45,3%  

Hal ini menunjukkan bahwa prersentase sumbangan pengaruh 

variabel independen akuntabilitas dan keunggulan produk terhadap 
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kepuasan nasabah sebesar 45,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.   

D.  Interpretasi 

Berdasaran hasil penelitian “Pengaruh Akuntabilitas dan Keunggulan 

Produk BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan” diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepuasan Nasabah BMT MBS 

Shari>’ah  Center Jiwan Madiun 

Dari hasil persamaan regresi sederhana diperoleh nilai koefisien 

regresi untuk akuntabilitas sebesar 6,400 dan signifikansi 0,000. Apabila 

dibandingkan maka thitung 6,400 > ttabel (1,98580), dan nilai signifikansi 0,000 

< 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah di BMT MBS Shari>’ah Center Jiwan. 

Hal tersebut di dukung kuat dengan hasil analisis regresi linier berganda 

yang menunjukkan nilai t hitung > t table (6,400 > 1,98580). Dengan 

demikian dapat diambil kesimpulan bahwa  Ha1 diterima dan Ho1 ditolak. 

2. Pengaruh Keunggulan Produk terhadap Kepuasan Nasabah BMT 

MBS Shari>’ah Center Jiwan Madiun 

dari hasil persamaan regresi linier sederhana diperoleh nilai koefisien 

regresi untuk keunggulan produk sebesar 7,782 dan signifikansi 0,000. 

Apabila dibandingkan maka thitung 7,782 > ttabel (1,98580), dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa keunggulan 

produk memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah di BMT 

MBS Shari>’ah Center Jiwan Madiun. Hal tersebut di dukung kuat dengan 
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hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan nilai  t hitung > t 

tabel yaitu (7,782 > 1,98580). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa Ho1 diterima dan Ho2 ditolak 

3. Pengaruh Akuntabilitas dan Keunggulan Produk terhadap Kepuasan 

Nasabah BMT MBS Shari>’ah  Center Jiwan Madiun  

Keterkaitan kedua faktor akuntabilitas dan keunggulan produk 

memberikan pengaruh yang signifikan pada kepuasan nasabah BMT MBS 

Shari>’ah Berdasarkan hasil uji F, dengan nilai Fhitung sebesar 38,556 > Ftabel 

(3,09) dan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Fhitung  yang lebih besar dari 

Ftabel menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel yakni akuntabilitas dan 

keunggulan produk tersebut secara bersama-sama (simultan). 

Nilai koefisien (R) sebesar 0,673 atau 67,3% yang berarti 

menunjukkan adanya korelasi yang kuat dari hubungan akuntabilitas (X1), 

keunggulan produk (X2) dengan Kepuasan Nasabah (Y). Adapun nilai 

koefisien determinasi berganda (R2) yang dihasilkan oleh regresi berganda 

sebesar 0,453 atau 45,3%. Yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh 

akuntabilitas (X1) dan keunggulan produk (X2) terhadap kepuasan (Y) 

adalah sebesar 45,3%. 

Berdasarkan hasil uji F, nilai Fhitung sebesar 38,556 > Ftabel (3,09) dan 

nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

ada pengaruh akuntabilitas (X1) dan keunggulan produk (X2) secara 

simultan terhadap kepuasan nasabah (Y). dengan demikian Ha3 diterima dan 

Ho3 ditolak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan 

keunggulan produk terhadap Kepuasan Nasabah di BMT MBS Shari>’ah  

Center Jiwan Madiun”. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan nasabah di BMT MBS Shari>’ah Madiun dengan 

nilai hitung thitung  variabel akuntabilitas 6,400 > dari ttabel 1,985 dan 

signifikan pada 0,000 < 0,05. Dengan demikian Ha1 diterima dan Ho1 

ditolak. 

2. Secara parsial variabel keunggulan produkmemiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan nasabah di BMT MBS Shari>’ah Jiwan 

Madiun dengan nilai thitung  variabel akuntabilitas 7,782 > dari ttabel 

1,985 dan signifikan pada 0,000 < 0,05. Dengan demikian Ha2 diterima 

dan Ho2 ditolak. 

3. Secara simultan variabel akuntabilitas dan keunggulan produk 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah di BMT 

MBS Shari>’ah  Madiun dengan nilai Fhitung sebesar 38,556 > dari Ftabel 

(3,09) dan signifikansi 0,000 < α = 0,05. Dengan demikian Ha3 diterima 

dan Ho3 ditolak.  
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B. Saran 

1. Bagi BMT MBS Shari>’ah Center Madiun untuk selalu tetap menjaga 

amanah dan kepercayaan yang telah di berikan masyarakat sehingga 

masyarakat semakin percaya dan mendapatkan manfaat dari adanya BMT 

ini. Selain itu untuk menambah infrastruktur yang belum ada seperti mesin 

ATM dan kartu Chipnya agar mempermudah nasabah bertransaksi di 

manapun keberadaannya. 

2. Penelitian ini belum mencakup semua faktor yang mempengaruhi nasabah 

merasa puas dalam bertransaksi di BMT MBS Shari>’ah ini. Maka dari itu 

untuk penelitian selanjutnya di harapkan untuk menambah variabel lain 

diluar variabel yang digunakan untuk penelitian ini karena masih terdapat 

variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah BMT MBS 

Shari>’ah.   
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