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ABSTRAK 

 

Nissa, Ardiyan Fakrun. 2019. Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah di BRI Syariah Ponorogo. Skripsi. Jurusan Perbankan 

Syariah  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dwi Setya Nugrahini, M.Pd. 

. 

Kata Kunci : Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah 

 

 Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dia terima dibandingkan dengan harapannya. Nasabah baru akan 

merasa puas apabila kinerja pelayanan perbankan yang mereka dapatkan sama atau melebihi 

dari apa yang mereka harapkan dan perasaan kecewa nasabah akan timbul apabila kinerja 

yang diperolehnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah fasilitas berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo, (2) Apakah kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo, (3) Apakah fasilitas dan 

kualitas pelayanan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

di BRI Syariah Ponorogo. 

 Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian 

menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah menggunakan kuesioner atau angket. Analisis yang digunakan menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 16 For Windows.  

 Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel fasilitas memiliki nilai thitung dan ttabel 

sebesar 4,877 > 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha1 diterima yang 

artinya variabel fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai thitung dan ttabel sebesar 7,658 > 1,660 maka dapat 

disimpulkan H0 ditolak dan Ha2 diterima yang artinya variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Dari hasil uji F didapat nilai 

fhitung dan ftabel sebesar 153,896 > 3,10 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha3 

diterima yang artinya fasilitas dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan tehadap kepuasan nasabah. Kemudian hasil uji R2 0,755 atau 75,5% 

angka tersebut mengandung arti bahwa variabel fasilitas (X1) dan variabel kualitas pelayanan 

(X2) secara simultan (bersama-sama ) berpengaruh terhadap variabel kepuasan nasabah. 

Sedangkan sisanya 24,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

variabel fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan variabel fasilitas dan kualitas pelayanan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini kepuasan nasabah menjadi fokus perhatian oleh hampir 

semua pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis, konsumen dan sebagainya. 

Hal ini disebabkan semakin baiknya pemahaman mereka atas konsep 

kepuasan nasabah sebagai strategi untuk memenangkan persaingan di 

dunia bisnis. Kepuasan nasabah merupakan hal yang penting bagi 

penyelenggara jasa, karena nasabah akan menyebarluaskan rasa puasnya 

kepada calon nasabah, sehingga akan menaikkan reputasi pemberi jasa.1  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah, 

antara lain fasilitas. Fasilitas merupakan tolak ukur dari semua pelayanan 

yang diberikan, serta sangat tinggi pengaruhnya terhadap kepuasan 

pelanggan, karena dengan tingkat fasilitas yang ada juga sangat 

memudahkan pelanggan dalam beraktifitas serta nyaman untuk 

menggunakan fasilitas yang ada.2 Disadari atau tidak, nasabah sekarang ini 

sangat kritis terhadap ketersediaan fasilitas yang ada di bank, baik dari 

tampilan gedung, area parkir, ruang tunggu, keamanan dan sebagainya. 

Selain fasilitas tersebut, fasilitas penting lainnya adalah fasilitas perbankan 

itu sendiri yang sangat dibutuhkan oleh nasabah dalam rangka 

memberikan kemudahan dalam transaksi mulai dari sarana transfer antar 

                                                           
1 Muhammad Adam, Manajemen Jasa Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2015), 17-

18. 
2 Ninik Srijani,” Pengaruh Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan di Aston Madiun 

Hotel & Conference Center, "Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi 07(2017),  33. 

1 
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rekening, tarik tunai lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kelengkapan 

ruang tunggu, fasilitas pendukung untuk transaksi.3 

Selain itu, kepuasan nasabah juga ditentukan oleh kualitas 

pelayanan yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi 

prioritas utama bagi bank.4 Kualitas pelayanan juga merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi kepuasan nasabah. Mark R. Colgate dan 

Petter J. Danaher pernah melakukan riset yang mereka lakukan berhasil 

memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan karyawan terhadap pelanggan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dimana pelayanan yang buruk 

berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan daripada pelayanan 

yang dikategorikan terbaik. 5 

Kualitas pelayanan yang dirasakan nasabah merupakan penilaian 

global, berhubungan dengan suatu transaksi spesifik, lebih abstrak dan 

ekslusif karena didasarkan pada persepsi-persepsi kualitas yang 

berhubungan dengan kepuasan. Kualitas pelayanan merupakan ciri dan 

sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan atau tersirat dalam 

diri pelanggan. 6 

Berdasakan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

nasabah dapat dipengaruhi oleh fasilitas dan kualitas pelayanan. Di BRI 

                                                           
3 Nurastuti Wiji, Teknologi Perbankan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 110. 
4 Rachmad Hidayat, Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk dan Nilai Nasabah 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Mandiri,"Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 

11 (Maret 2009), 59. 
5 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 233. 
6 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91. 
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Syariah Ponorogo fasilitas dan kualitas pelayanan yang disediakan bank 

sudah dikategorikan baik, namun pada kenyataannya hal tersebut belum 

mampu memberikan kepuasan pada nasabah. Ini ditunjukkan berdasarkan 

hasil wawancara dengan nasabah yang sering mengeluh setelah merasakan 

fasilitas dan pelayanan yang diberikan bank. Salah satu contohnya adalah 

dalam hal antrian nasabah mengeluh dan menilai jika pelayanan yang 

diberikan bank kurang cepat yang padahal bank sendiri sudah berupaya 

memberikan pelayanan yang cepat. Nasabah juga mengeluhkan jika 

fasilitas yang ada juga kurang memadai, dan juga bangunan atau gedung di 

BRI Syariah Ponorogo belum sebanding dengan ukuran bank-bank 

lainnya.7 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji lebih 

lanjut apakah fasilitas yang ada pada BRI Syariah Ponorogo telah 

memenuhi harapan nasabah dan apakah kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh BRI Syariah Ponorogo juga telah memenuhi harapan nasabahnya. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul "Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah di BRI Syariah Ponorogo". 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dan 

untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka masalah dalam penelitan 

yang penulis rumuskan adalah : 

                                                           
7 Wawancara dengan Nurul, 28 Januari 2019. 
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1. Bagaimana pengaruh fasilitas terhadap kepuasan nasabah di BRI 

Syariah Ponorogo ? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di 

BRI Syariah Ponorogo ? 

3. Bagaimana pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan secara simultan 

terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka peneliti merumuskan tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas terhadap kepuasan nasabah di 

BRI Syariah Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah di BRI Syariah Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan secara 

simultan terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Teoritis 

a. Akademisi 

Diharapkan dapat memberi wawasan dibidang ekonomi khususnya 

dalam bidang perbankan syariah. 
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b. Penulis  

Sebagai media bagi penulis  untuk dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir dan memperdalam pengetahuan yang 

berkaitan dengan pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo. 

2. Bagi Praktisi 

a. Perbankan 

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam 

meningkatkan peran lembaga keuangan yang ada dan dapat 

menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah di BRI 

Syariah Ponorogo. 

b. Nasabah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi ketika nasabah memilih produk bank syariah. Sehingga 

nasabah memiliki gambaran tentang bagaimana kondisi bank 

syariah yang akan menjadi penitipan dana mereka. 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, untuk memudahkan pembaca 

dalam menalaah skripsi ini terdapat sistematika penulisan, adapum 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 
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BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisannya. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menguraikan landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi rancangan penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode 

pengolahan dan analisis data. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab empat membahas tentang analisis data yaitu menguraikan 

tentangdeskripsi obyek penelitian, hasil pengujian instrumen, 

hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis serta 

pembahasannya. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran dari hasil analisis data pada bab 
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sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai ihak 

yang berkepentingan. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Fasilitas 

a. Pengertian Fasilitas 

Menurut Kotler fasilitas merupakan segala sesuatu yang 

sengaja disediakan oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati 

oleh konsumen yang bertujuan memberikan kepuasan yang 

maksimal.8 Fasilitas merupakan segala sesuatu yang bersifat 

peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk 

mendukung kenyamanan konsumen.  

Menurut Rhenald Kasali, fasilitas dapat didefinisikan 

sebagai sarana dan prasarana yang disertakan perusahaan untuk 

diberikan kepada nasabah. Biasanya fasilitas disertakan pada 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada nasabah mereka. 

Seperti halnya standar kualitas pelayanan, fasilitas yang tersedia 

berada pada fungsi yang maksimal, dimana dalam hal ini adalah 

untuk kepuasan nasabah. Segala fasilitas yang disediakan 

diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan nasabah yang akan 

bertransaksi di bank, sehingga bank mampu melaksanakan 

                                                           
8 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller,Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2009), 

45. 

8 
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fungsinya sebagai lembaga penyedia jasa dibidang keuangan 

tersebut fasilitas merupakan sarana prasarana yang penting dalam 

usaha meningkatkan kepuasan seperti memberi kemudahan dan 

kenyamanan bagi pengguna jasa. Apabila fasilitas yang disediakan 

sesuai dengan kebutuhan, maka nasabah akan merasa puas. 

Perusahaan yang memberikan suasana menyenangkan dengan 

desain fasilitas yang menarik akan mempengaruhi nasabah dalam 

melakukan transaksi.9 

Menurut Lupiyoadi fasilitas merupakan penampilan, 

kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya 

dalam menunjukkan eksistensinya kepada eksternal yang meliputi 

fasilitas fisik (gedung) perlengkapan dan peralatan, yang termasuk 

fasilitas dapat berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang dan 

ruang tempat kerja.10 Sejumah riset menunjukkan bahwa fasilitas 

(serviscape) bisa mempengaruhi pilihan pelanggan, ekspetasi 

pelanggan kepuasan pelanggan dan perilaku lainnya.11 

Jasa yang dapat dilihat oeh konsumen berupa penampilan 

fasilitas fisik, peralatan, teknologi dan berbagai  materi komunikasi 

yang baik, menarik dan terawat. Desain dan lay out gedung bank 

syraiah yang modern dan tertata rapi mampu memberikan atau 

                                                           
9 Saenawati, Desi, “Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah pad PT Bank Mandiri Persero TBK di Sampit,” Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis, 1 

(2017), 60. 
10 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 148. 
11 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 156. 
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menampakkan kualitas jasa yang dapat mempengaruhi 

konsumen.12 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Fasilitas 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam fasilitas 

antara lain : 

1) Sifat dan tujuan organisasi 

Sifat suatu jasa sering kali menentukan berbagai 

persyaratan desainnya, misalnya desain rumah sakit perlu 

mempertimbangkan ventilasi yang memadai, ruang peralatan 

medis yang representatif, ruang tunggu pasien yang nyaman 

(dilengkapi TV, tersedia cukup tempat untuk berbaring), kamar 

pasien yang nyaman, ruang dokter dan kamar praktek yang 

bisa menjamin privasi. 

2) Ketersediaan Tanah 

Setiap perusahaan jasa yang membutuhkan tanah untuk 

mendirikan lokasi fasilitasnya perlu memperhatikan 

kemampuan finansalnya, peraturan pemerintah yang berkaitan 

dengan kepemilikan tanah, dan lain-lain. 

3) Fleksibilitas  

Fleksibilits desain sangat dibutuhkan apabila volume 

permintaan sering berubah dan apabila spesifikasi jasa cepat 

berkembang. Kondisi ini menyebabkan fasilitas jasa harus 

                                                           
12 Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2012), 

197. 
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dapat disesuaikan dengan mudah dan memperhitungkan pada 

kemungkinan perkembangan dimasa yang akan datang. 

4) Faktor Estetis 

Fasilitas jasa yang tertata secara rapi, menarik dan estetis 

akan dapat meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap 

suatu jasa. 

5) Masyarakat dan Lingkungan Sekitar 

Masyarakat terutama pemerhati masalah sosial, lingkungan 

hidup dan lingkungan disekitar, fasilitas jasa memainkan 

peranan penting dan berpengaruh  besar terhadap perusahaan. 

6) Biaya Konstruksi  dan Operasi 

Kedua jenis biaya ini berpengaruh pada desain fasilitas. 

Biaya kontruksi dipengaruhi oleh jumlah dan jenis bahan 

bangunan yang digunakan 

Masih banyak penyedia jasa yang tidak menyadari bahwa 

tata letak fasilitas jasa memiliki pengaruh tersendiri terhadap 

perasaan dan respon pelanggan. Perusahaan jasa perlu 

mengembangkan pemahaman akan respon pelanggan terhadap 

berbagai aspek tata letak fasilitas jasa. Adapun unsur-unsur 

yang perlu dipertimbangkan dalam tata letak fasilitas jasa 

meliputi:13 

 

                                                           
13  Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa ( Yogyakarta: Andi, 2018), 46. 
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a) Pertimbangan atau Perencanaan Spesial 

Aspek-aspek seperti simetri, proporsi, tekstur, warna dan 

lain-lain dipertimbangkan, dikombinasikan, dan 

dikembangkan untuk memancing respon intelektual 

maupun emosional dari pemakai atau orang yang 

melihatnya. Respon inilah yang dipersepsikan sebagai 

kualitas visual. Kualitas ini dapat dimanipulasi atau 

dikendalikan perancang untuk menciptakan lingkungan 

tertentu yang mampu mendorong terbentuknya respon yang 

diinginkan dari pelanggan. 

b) Perencanaan Ruangan 

Unsur ini mencakup perancangan interior dan arsitektur, 

seperti penempatan perabotan dan perlenkapannya dalam 

ruangan, desain aliran sirkulasi dan lain-lain. 

c) Perlengkapan atau Perabotan  

Perlengkapan atau perabotan memiliki berbagai fungsi, 

diantaranya sebagai sarana pelindung barang-barang 

berharga berukuran kecil, sebagai barang pajangan, dan 

lain-lain. 

d) Tata Cahaya 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain tata 

cahaya adalah cahaya di siang hari (daylighting), warna, 
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jenis, dan sifat aktivitas yang dilakukan dalam rungan, dan 

lain-lain. 

Untuk mempersentasikan variabel fasilitas agar dapat 

mencapai tujuan yng ditentukan, maka disusun indikator-

indikator yang selanjutnya indikator tersebut dijabarkan dalam 

item-item pernyataan didalam kuesioner, yaitu penampilan dan 

keadaan lingkungan sekitar, kemapanan sarana dan prasarana, 

perlengkapan dan peralatan.14 Indikator-indikator tersebut 

dijabarkan berdasarkan perusahaan jasa, bank termasuk 

perusahaan jasa karena jasa dapat diartikan sesuatu yang tidak 

berwujud dalam bentuk fisik atau kontruksi, seperti 

kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan, pemecahan 

atas masalah yang dihadapi konsumen.15  

2. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan yag 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik.16 Menurut J. Supranto, kualitas pelayanan 

                                                           
14 Chatrin Surya Wijayaningratri dan Budiyanto," Pengaruh Fasiitas, Lokasi dan 

PelayananTerhadap Kepuasan Pelanggan Nasabah Bank Mega Syariah Walikukun,"Jurnal Ilmu 

dan Riset Penelitian, 4(April 2015), 4. 
15 Muhtosim Arif, Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan (Malang: Bayu Media 

Publishing, 2006), 3. 
16 Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014), 135 
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adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu 

yang harus dikerjakan dengan baik, aplikasi kualitas sebagai sifat 

dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama 

strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang 

berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasa ataupun sebagai 

strategi untuk tumbuh keras.17 

Kualitas pelayanan yang maksimal dari perusahaan akan 

menciptakan nilai yang dirasa baik oleh konsumen. Perusahaan 

tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas dan teknologi yang 

tersedia, melainkan bagaimana menciptakan kualitas pelayanan 

yang optimal.18 

Kualitas pelayanan sebagai kemampuan mrencanakan, 

menciptakan, dan menyerahkan produk yang bermanfaat luar biasa 

bagi pelanggan. Kualitas pelayanan yang dirasakan oleh nasabah 

merupakan penilaian global, berhubungan dengan suatu transaksi 

spesifik, lebih abstraks dan ekslusif karena didasarkan pada 

persepsi-persepsi kualitas yang berhubungan dengan kepuasan 

serta komparasi harapan-harapan dengan persepsi-persepsi kinerja 

produk jasa bank, fleksibiltas respons terhadap perubahan 

permintaan pasar. Kualitas pelayanan merupakan ciri dan sifat dari 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk 

                                                           
17 J. Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar 

(Jakarta: Rineke Cipta, 2006), 234. 
18 Ujang Samarwan, dll, Riset Pemasaran dan Konsumen (bogor: IPB Press, 2011), 234. 
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memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan atau 

tersirat dalam diri pelanggan.19 

Sejumlah atribut kualitas pelayanan yang dapat memuaskan 

pengguna industri jasa adalah sebagai berikut: 

1) Ketepatan waktu pelayanan yaitu kemampuan karyawan untuk 

menyeleseikan pelayanan dengan waktu proses yang lebih 

cepat sehingga dapat meminimkan waktu tunggu bagi nasabah. 

2) Akurasi pelayanan, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan 

reliabilitas pelayanan, tanggung jawab dan bebas dari 

kesalahan-kesalahan. 

3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, 

terutama bagi karyawan yang berada digaris depan yang secara 

langsung berinteraksi dan melayani nasabah. 

4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, seperti outlet, cukupnya 

jumlah karyawan yang melayani, adminstrasi, fasilitas 

pendukung, seperti komputer untuk memproses data, dan lain-

lain.20 

b. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Salah satu pendekatan kualitas jasa yang banyak dijadikan 

acuan dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL (Service 

Quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk. Dalam 

serangkaian penilitian atau riset mereka terhadap enam sektor jasa. 

                                                           
19 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor; Ghalia Indonesia, 2010), 91. 
20 Ibid., 91-92. 
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Servqual dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama, 

yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima 

(perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan 

(expected service).21 

Jika kenyataannya sama atau lebih dari yang diharapkan 

maka layanan dapat dikatakan berkualitas atau memuaskan. 

Sebaliknya, jika kenyataannya kurang dari yang diharapkan maka 

layanan dapat dikatakan tidak berkualitas atau tidak memuaskan. 

Singkat kata, kualitas jasa dapat didefinisikan seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan 

yang merka terima.22 

Disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi servqual sebagai 

berikut:23 

1) Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik. 

Contohnya gedung, gudang, perlengkapan dan peralatan yang 

digunakan (teknologi), dll. 

                                                           
21 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 216. 
22 Ibid., 216. 
23 Ibid., 216-217. 
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2) Reliabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikansecara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan 

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan 

dengan akurasi yang tinggi. 

3) Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayananyang cepat (responsif) 

dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi 

yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu menciptakan 

persepsi yang negatif. 

4) Jaminan dan kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain 

komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), 

keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan 

santun (courtesy). 

5) Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para 

pelanggan dengan berupaya memahami keinginan mereka. Hal 

in mengharapkan bahwa suatu perusahaan memiliki pengertian 

dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 
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pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian 

yang nyaman bagi pelanggan. 

Bank yang berorientasi pada pelayanan akan membawanya 

sukses besar, bank yang peka akan melihat sikap emosional 

nasabah sebagai suatu indikator yang harus ditangani dengan 

sebaik-baiknya untuk kemudian ditawarkan kepada nasabah. 

Pelayanan dapat menciptakan kepuasan nasabah, apabila CEO 

atau marketer memusatkan perhatian pada upaya pemuasan 

keinginan nasabah dengan menentukan nasabah sasaran yang 

sebenarnya yang akan dilayani, mengidentifikasi keinginan 

nasabah, mengembangkan produk yang mampu memuaskan 

keinginan nasabah.24 

3. Kepuasan Nasabah 

a. Pengertian Kepuasan  

Saat ini kepuasan nasabah menjadi fokus perhatian oleh 

hampir semua pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis, konsumen 

dan sebagainya. Hal ini disebabkan semakin baiknya pemahaman 

mereka atas konsep kepuasan nasabah sebagai strategi untuk 

memenangkan persaingan di dunia bisnis. Kepuasan nasabah 

merupakan hal yang penting bagi penyelenggara jasa, karena 

                                                           
24 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor; Ghalia Indonesia, 2010), 94. 
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nasabah akan menyebarkuaskan rasa puasnya kepada calon 

nasabah, sehingga akan menaikkan reputasi mereka.25 

Westbrook dan Reilly berpendapat bahwa kepuasan 

pelanggan adalah respon emosional terhadap pengalaman-

pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang dibeli, 

gerai ritel atau bahkan pola perikau (seperti perilaku berbelanja dan 

perilaku pembeli), serta pasar secara keseluruhan.26  

Wilkie mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai 

tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi 

suatu produk atau jasa.27 Pengertian lain dari kepuasan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil produk 

dan harapan-harapannya.28 

Kepuasan pelanggan merupakan respons pelanggan 

terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya 

dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. 

Perusahaan akan bertindak bijaksana dengan mengukur kepuasan 

pelanggan secara teratur karena salah satu kunci untuk 

mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan 

yang sangat puas biasanya tetap setia untuk waktu yang lebih lama, 

membeli lagi ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan 

                                                           
25 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Aplikasi (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 17-18. 
26 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 353. 
27 Ibid., 354. 
28 Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Liberty, 2002), 225-226. 
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memperbaharui produk lama, membicarakan hal-hal baik tentang 

perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu 

memperhatikan merek pesaing dan tidak terlalu sensitif terhadap 

harga.29 

Seorang pelanggan yang puas adalah pelanggan yang 

merasa mendapatkan value dari pemasok, produsen atau penyedia 

jasa. Value ini bisa berasal dari produk, pelayanan. Sistem atau 

sesuatu yang bersifat emosi. pelanggan yang puas adalah 

pelanggan yang akan berbagi rasa dan pengalaman dengan 

pelanggan lain. Ini akan menjadi referensi bagi perusahaan yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, baik pelanggan maupun produsen 

akan sama-sama diuntungkan apabila kepuasan terjadi.30 

b. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan. Survei berkala dapat melacak kepuasan pelanggan 

secara langsung dan juga mengajuka pertanyaan tambahan untuk 

mengukur niat pembelian kembali dan kemungkinan atau 

kesediaan responden untuk merekomendasikan suatu perusahaan 

dan merek kepada orang lain. Mengukur kepuasan pelanggan 

sudah menjadi prioritas utama bagi banyak perushaan.31 Kotler 

                                                           
29 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, terj. Bob Sabran 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 140. 
30 Handi Irawan, 10 Kepuasan Pelanggan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), 2. 
31 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, terj. Bob Sabran, 140. 
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mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan 

yaitu: 32 

1) Complaint and Suggestion System (Sistem Keluhan dan Saran) 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan 

(customer oriented) perlu memberikan kesempatan seluas-

luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, 

pendapat, dan keluhan mereka. Media yang biasa digunakan 

meliputi kotak saran yang diletakkan ditempat strategi-strategi, 

menyediakan kartu komentar (yang bisa diisi langsung ataupun 

yang bisa dikirimkan via pos kepada perusahaan), 

menyediakan saluran telepon khusus (customer hotline), dan 

lain-lain. Informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat 

memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada 

perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk memberikan 

respon secara cepat dan tanggap terhadap setiap masalah yang 

timbul. 

2) Customer Satisfaction Survey (Survei Kepuasan Pelanggan) 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan yang dilakukan dengan menggunakan metode 

survey, baik melalui pos ataupun telepon maupun wawancara 

pribadi. Melalui survey, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secar langsung dari pelanggan dan 

                                                           
32 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Aplikasi (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 16-17. 
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sekkaligus juga memberikan tanda (signal) positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadappara pelanggannya. 

3) Ghost Shopping (Pembeli Bayangan) 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan 

beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau bersikap 

sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan 

pesaing. Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-

temuannya mengenai kekuatan perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pemberian produk-

produk tersebut. Selain itu para ghost shopper juga dapat 

mengamati atau menilai cara dan pesaingnya menjawab 

pertanyaan pelanggan dan menangani setiap keluhan. 

4) Lost Customer Analysis (Analisis Pelanggan Yang Lari) 

Metode ini sedikit unik, perusahaan berusaha 

menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli 

atau yang telah beralih pemasok, yang diharapkan adalah akan 

diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal tersebut. 

Tidak ada satupun ukuran tunggal terbaik mengenai 

kepuasan pelanggan yang disepakati secara universal. Meskipun 

demikian, ditengah beragamnya cara mengukur kepuasan 

pelanggan, teerdapat kesamaan paling konsep inti mengenai obyek 

pengukuran. 
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a) Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall Customer 

Satisfacton)  

Cara yang paling sederhana untuk mengukur 

kepuasanpelanggan adalah langsung menanyakan kepada 

pelanggan seberapa puas mereka dengan produk atau jasa 

spesifik tertentu.33 

b) Dimensi Kepuasan pelanggan  

Berbagai penelitian memilih kepuasan pelanggan kedalam 

komponen-komponennya. Umumnya proses semacam ini 

terdiri Prosesnya melalui empat langkah, pertama 

mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan. 

Kedua, meminta pelanggan menilai jasa perusahaan 

berdasarkan item-item spesifik seperti kecepatan layanan atau 

keramaan staff pelayanan terhadap pelanggan. Ketiga, meminta 

pelanggan menilai jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik  

yang sama. Keempat, meminta pelanggan menentukan 

dimensi-dimensi yang menurut mereka ada dikelompok 

penting dalam menilai kepuasan pelanggan keseluruhan. 

c) Konfirmasi Harapan 

Pada cara ini kepuasan tidak diukur langsung namun 

disimpulkan berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian 

                                                           
33 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi offset), 368-369. 
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antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual produk 

perusahaan pada sejumlah atribut atau dimensi penting. 

d) Niat Beli Ulang (Repurchase Intention) 

Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan 

menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau 

menggunakan perusahaan jasa lagi. 

e) Kesediaan Untuk Merekomendasi (Wilingness to Recommend) 

Kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk 

kepada teman atau keluarganya menjadi ukuran yang penting 

untuk dianalisis dan ditindaklajuti. 

f) Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissatisfaction) 

Beberapa macam aspek yang sering ditelaah guna 

mengetahui ketidakpuasan pelanggan, meliputi: komplain, 

retur atau pengembalian produk,  biaya garansi, dll. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah 

Untuk memuaskan nasabah perlu diketahui faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kepuasan nasabah. Menurut Hendi Irawan ada 

lima faktor yang menentukan tingkat kepuasan nasabah, yaitu:34 

1) Kualitas Produk 

Pelanggan serasa puas jika setelah membeli dan menggunakan 

produk dan ternyata produk yang digunakan berkualitas. 

 

                                                           
34 Hendi Irawan, 10 Kepuasan Pelanggan  (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), 37. 
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2) Harga 

Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah 

sumber kepuasan yang penting karena mereka akan 

mendapatkan velue for money yang tinggi. Komponen harga ini 

relatif tidak penting bagi mereka yang tidak selektif terhadap 

harga. 

3)  Pelayanan Berkualitas 

Pelanggan merasa puas apabila mereka memperoleh pelayanan 

yang baik atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu 

konsp kualitas pelayanan yang paling populer ada Servqual 

yang dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zeithaml. 

Berdasarkan konsep ini kualitas pelayanan mempunyai lima 

dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

dan emphaty. 

4) Faktor Emosional 

Emosi yang dimaksud adalah suasana hati. Suasana hati 

pelanggan yang sedang gembira cenderung akan berpengaruh 

terhadap respon atau persepsi yang positif terhadap produk atau 

jasa yang diberikan, begitu juga sebaliknya. 

5) Biaya dan Kemudahan untuk Mendapatkan Produk atau Jasa 

Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah dan efisien 

dalam mendapatkan produk atau pelayanan. hal ini disebabkan 
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pelanggan tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan 

produk atau jasa. 

d. Faktor-faktor Meningkatkan Kepuasan Nasabah 

1) Petugas customer service yang menarik dari segi penampilan 

dan gaya bicara yang tidak membosankan. 

2) Sebagai customer service cepat tanggap terhadap keinginan 

nasabah dan cepat mengerjakan atau melayani nasabah. 

Disamping itu pelayanan yang diberikan harus benar dan tepat 

waktu. 

3) Menyediakan ruang tunggu yang nyaman, seperti ruang yang 

lebar, sejuk, penerangan yang cukup, dekorasi yang indah, 

suasana tenang, kebersihan selalu terjaga , dan nasabah selalu 

merasa aman. 

4) Brosur yang tersedia lengkap dan mampu menjelaskan segala 

sesuatu sehingga sesuai dengan keinginan.35 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penyusunan skripsi ini, langkah awal  yang penulis ambil 

adalah mengkaji terhadap pustaka-pustaka yang telah ada, penulis 

mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi suatu karya 

ilmiah. Secara umum, penelitian yang memiliki judul hampir sama dengan 

yang penulis tulis telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. 

Adapun diantara peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:  

                                                           
35 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan Bank (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2014), 83. 
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       Tabel 2.1 

       Hasil Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Irnia 

Fatmawati 

(2015) 

Pengaruh 

Fasilitas dan 

Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

Fasilitas dan kualitas 

pelayanan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah 

hal ini dibuktikan 

dengan nilai sig 

variabel fasilitas 

sebesar 0,000 < 0,05, 

dan variabel kualitas 

pelayanan sebesar 

0,001 < 0,05. 

Persamaan 

penelitian yang 

dilakukan oeh 

Irnia 

Fatmawati 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

adalah sama-

sama 

menggunakan 

variabel X 

fasilitas dan 

kualitas 

pelayanan 

Perbedaan 

penelitian Irnia 

Fatmawati 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu terletak 

pada lokasi 

penelitiannya. 

Isti Wahyuni 

(2008) 

Pengaruh Sistem 

Pelayanan dan 

Kepuasan 

terhadap 

Loyalitas 

Nasabah BMT 

Mitra Usaha 

Mulia Tempel 

Sleman 

Bahwa variabel 

sistem pelayanan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

Persamaan  

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Isti Wahyuni 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

adalah 

menggunakan 

variabel X 

yang sama 

yaitu 

pelayanan 

Perbedaan 

penelitian Isti 

Wahyni 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu terletak 

pada variabel x 

kepuasan dan 

variabel Y 

loyalitas 

nasabah 

Suryono Budi 

Santosa (2010) 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas Produk, 

Fasilitas, 

Kualitas 

Pelayanan, dan 

Promosi 

terhadap 

Loyalitas 

Nasabah pada 

PT. BCA 

Cabang 

Kanjengan 

Semarang 

Fasilitas mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah, 

faktor dominan yang 

mempengaruhi 

loyalitas nasabah 

adalah fasilitas. Hal 

ini dibuktikan 

dengan nilai dari 

beta standarized 

coefficient sebesar 

0,275 adalah paling 

tinggi diantara nilai 

Persamaan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Suryono Budi 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

adalah 

memiliki 

variabel X 

(indpendent) 

yang sama 

yaitu fasilitas 

dan kualitas 

Perbedaan 

penelitian 

Suryono Budi 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

terletak pada 

variabel X 

yaitu kualitas 

produk dan 

variabel Y 

yaitu loyaitas 

nasabah 
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beta standarized  

coefficient variabel 

lainnya. 

pelayanan  

Munica 

Apriani (2011) 

Analisis 

Pengaruh 

Fasilitas, 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Kepuasan 

pelanggan 

terhadap Minat 

Mereferensikan 

bahwa variabel 

fasilitas mempunyai 

pengaruh positif dan 

berpengaruh besar 

terhadap minat 

mereferensikan, 

variabel variabel 

kepuasan pelanggan 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap minat 

mereferensikan. 

Adapaun variabel 

kualitas pelayanan 

mempunyai 

pengaruh positif 

yang paling kecil 

terhadap minat 

mereferensikan. 

 

Persamaan 

penelitian 

Munica 

Apriani 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu memiliki 

variabel X 

yang sama 

yaitu fasilitas 

dan kualitas 

pelayanan 

Perbedaan 

penelitian 

Munica 

Apriani 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu terletak 

pada variabel x 

yaitu kepuasan 

dan variabel y 

yaitu minat 

Vidya Asnita 

Muchlis 

(2012) 

Pengaruh 

Dimensi 

Kualitas 

Layanan 

terhadap 

Tingkat 

Kepuasan 

Nasabah pada 

PT. Bank 

Rakyat 

Indonesia 

Persero (Tbk), 

Cabang Ahmad 

Yani Makassar 

Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa 

hasil analisis 

koefisien regresi 

antara dimensi 

kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

nasabah. 

 

Persamaan 

penelitian 

Vidya Asnita 

Muchlis 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu terletak 

pada variabel 

Y kepuasan 

nasabah 

Perbedaan 

penelitian 

Vidya Asnita 

Muchlis 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan  

yaitu terletak 

pada variabel 

X yaitu 

dimensi 

kualitas 

pelayanan 

Khasan  Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Kualitas Produk 

terhadap 

Tingkat 

Kepuasan 

Nasabah 

uji t menyatakan 

variabel reliabilty 

dan empathy 

berpengaruh positif 

pada alpha 5% 

terhadap kepuasan 

nasabah, sedangkan 

variabel tangible, 

responsiveness dan 

Persamaan 

penelitian 

Khasan dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu terletak 

pada variabel 

X kualitas 

pelayanan dan 

Perbedaaan 

penelitian 

Khasan dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu terletak 

pada variabel 

X yaitu 

kualitas 
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assurance tidak 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

nasabah. 

 

variabel Y 

kepuasan 

nasabah 

produk 

Aisya Wardani 

(2013) 

Pengaruh 

Kepercayaan, 

Pelayanan, dan 

Fasilitas Bank 

terhadap 

Perilaku 

Menabung 

bahwa variabel 

kepercayaan, 

pelayanan dan 

fasilitas bank 

berpengaruh positif 

terhadap variabel 

perilaku menabung, 

baik secara parsial 

maupun simultan. 

Variabel pelayanan 

merupakan variabel 

yang paling besar 

mempengaruhi 

perilaku menabung 

nasabah. 

 

Persamaan 

penelitian 

Aisya Wardani 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu teretak 

pada variabel 

X pelayanan 

dan fasilitas 

Perbedaan 

penelitian 

Aisya Wardani 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu terletak 

pada variabel 

X kepercayaan 

dan variabel Y 

perilaku 

menabung 

Sumarti (2014) Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

Kepuasan 

Nasabah di 

BMT Citra 

Buana Syariah 

Maguwoharjo 

Hasil penelitian 

tersebut 

menunjukkan bahwa 

uji t menyatakan 

variabel reliabilty 

dan empathy 

berpengaruh positif 

pada alpha 5% 

terhadap kepuasan 

nasabah, sedangkan 

variabel tangible, 

responsiveness dan 

assurance tidak 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

nasabah. 

 

Persamaan 

penelitian 

Sumarti 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu terletak 

pada variabel 

X yaitu 

kualitas 

pelayanan dan 

variabel Y 

yaitu kepuasan  

Perbedaan 

penelitian 

Sumarti 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

adalah terletak 

pada subjek 

penelitian 

nasabah di 

BMT Citra 

Buana Syariah 

Maguwoharjo, 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

sekarang 

subjeknya 

adalah nasabah 

di BRI Syariah 

Ponorogo 

Nursafa’ath 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Pelayanan 

terhadap 

hasil penelitian 

tersebut 

menunjukkan bahwa 

variabel sarana fisik 

Persamaan 

penelitian 

Nursafa'ath 

dengan 

Perbedaan 

penelitian 

Nursafat'ath 

dengan 
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Kepuasan 

Nasabah 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah sedangkan 

variabel kehandalan 

mempunyai 

pengaruh yang 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu sama-

sama 

menggunakan 

variabel x 

yaitu 

pelayanan dan 

variabel Y  

kepuasan 

nasabah 

penelitian yang 

saya lakukan 

yaitu terletak 

pada variabel x 

fasilitas, pada 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel x 

fasilitas 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu  

tidak ada 

 

Dari data hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat dua kelompok penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti 

tersebut. Sebelumnya peneliti mengatakan bahwa penelitian tersebut ada 

yang signifikan dan tidak signifikan terhadap fasilitas, pelayanan ataupun 

terhadap kepuasan nasabah 

C. Kerangka Berpikir 

Tujuan utama suatu lembaga keuangan syariah adalah untuk 

menciptakan kepuasan para anggotanya, karena kepuasan anggota 

merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi hidup 

perusahaan, dalam hal ini pelayanan adalah salah satu upaya untuk 

mempertahankan para anggotanya agar tetap menggunakan jasa 

perusahaan. Dari hasil analisa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

lain serta penjabaran tentang teori-teori mengenai masing-masing variabel 

dan hubunannya, maka dapat dirumuskan suatu kerangka penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti kurang dari, dan 

“thesis” yang artinya pendapat. Hipotesis merupakan suatu kesimpulan 

atau pendapat yang masih kurang.36 

1. Fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

Menurut Lupiyoadi fasilitas merupakan penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat 

diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung), 

perlengkapan, dan peralatan yang digunakan (teknologi), yang 

termasuk fasilitas dapat  berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang, 

ruang tempat kerja. 37 

                                                           
36 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014), 24. 
37 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 216. 

Kepuasan (Y) 
Kualitas 

Pelayanan (X2) 

 Fasilitas (X1) 
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Fasilitas merupakan tolak ukur dari semua pelayanan yang 

diberikan, serta sangat tinggi pengaruhnya terhadap kepuasan 

pelanggan, karena dengan tingkat fasilitas yang ada juga sangat 

memudahkan pelanggan dalam beraktifitas serta nyaman untuk 

menggunakan fasilitas yang ada.38 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Oetama dan Sari 

tentang pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah, variabel fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah.39  Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Srijani tentang 

pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pelanggan menunjukkan 

kelengkapan serta kenyamanan fasilitas yang tersedia, secara langsung 

atau tidak langsung akan menimbulkan kepuasan dari pelanggan.40 

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha1 : Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo.  

H0 : Fasilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap   

kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo. 

 

 

                                                           
38 Ninik Srijani dan Ahcmad Sukma Hidayat  “Pengaruh Fasillitas terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Aston Madiun Hotel & Conference Center, " Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi 07 

(2017), 33. 
39 Saenawati Oetama dan Desy Herlina Sari, “Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) TBK di Sampit, “ Jurnal Terapan 

Manajemen dan Bisnis, 1 (2017), 64. 
40 Srijani dan Hidayat  Pengaruh Fasillitas terhadap Kepuasan, 7. 
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2. Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepuasan nasabah 

Mark R. Colgate dan Petter J. Danaher  pernah melakukan riset 

yang mereka lakukan berhasil memperlihatkan bahwa kualitas 

pelayanan karyawan terhadap pelanggan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan, dimana pelayanan yang buruk berakibat lebih 

besar terhadap kepuasan pelanggan daripada pelayanan yang 

dikategorikan terbaik.41 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulian Belinda 

Ambarwati tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah di Bank BCA Cabang Undaan, variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. 42 Penelitian yang 

dilakukan oleh Clara Lintang Sistiyo Andari  tentang kualitas 

pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan pengunjung The Sila's 

Agrotourism menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen, artinya dengan semakin baik kualitas 

pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi kepuasan yang 

dirasakan pengunjung. 43 Oleh karena itu hipotesis yang diajukan 

adalah : 

Ha2 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan        

terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo. 

                                                           
41 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 233. 
42 Yulian Belinda Ambarwati,” Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah di PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Cabang Undaan Surabaya,” Jurnal Akuntansi 1, 

(2014), 101. 
43 Clara Lintang Sistiyo Andari , “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap 

kepuasan Pengunjung  studi kasus Pengunjung The Sila’s Agrotourism” Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma, 2017), 113. 
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H0 : Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh positif dan          

signifikan terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah 

Ponorogo. 

3. Fasilitas dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

Kondisi fisik lingkungan layanan yang dialami oleh pelanggan 

memainkan peranan penting dalam membentuk pengalaman layanan 

dan memperkuat atau mengurangi kepuasan pelanggan, khususnya 

pada jasa dengan tingkat kontak yang tinggi dan melibatkan manusia 

dalam prosesnya.44 

Kualitas layanan berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas pelayanan memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan 

untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka 

panjang perusahaan. Kualitas layanan merupakan manfaat yang 

dirasakan berdasarkan evaluasi konsumen atau suatu interaksi 

dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan sebelumnya. Kualitas 

pelayanan dapat dikatakan bagus jika sesuai atau melampaui harapan 

pelanggan, dan sebaliknya kualitas pelayanan dikatakan buruk jika 

dbawah harapan pelanggan.45 

Fasilitas dan pelayanan merupakan salah satu faktor yang menjadi 

tolak ukur dalam memberikan kepuasan yang terbaik. Pelayanan yang 

prima dapat memberikan kesan tersendiri untuk nasabah, baik 

                                                           
44 Christopher Lovelock, Pemasaran Jasa (Jakarta: Erlangga, 2010), 4. 
45 Atep Adya Barata, Dasar-dasar Pelayanan Prima (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2003), 36. 
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menempatkan nasabah sebagai relasi ataupun teman yang siap untuk 

berbagi. Keduanya memiliki andil penting dalam suatu hubungan 

kepercayaan yang ingin diraih nasabah.46 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thomas Aquinas 

tentang pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas menunjukkan 

kualitas pelayanan dan fasilitas secara bersama-sama mempengaruhi 

kepuasan konsumen.47 Penelitian yang dilakukan oleh Clara Lintang 

Sistiyo Andari tentang kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap 

kepuasan pengunjung The Sila's Agrotourism menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan dan fasilitas secara simultan berpengaruh terhadap 

pengunjung.48 Artinya kualitas pelayanan dan fasilitas akan 

mempengaruhi kepuasan pengunjung apabila difungsikan secara 

bersamaan. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha3 : Fasilitas dan kualitas pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah di BRI 

Syariah Ponorogo. 

H0 :  Fasilitas dan kualitas pelayanan  tidak berpengaruh positif 

dan  signifikan terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah 

Ponorogo. 

                                                           
46 Saenawati Desi, "Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhada Kepuasan 

Nasabah pada PT Bank Mandiri Persero TBK di Sampit," Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis, 1 

(2017), 60. 
47 Thomas Aquinas Wahyu Adi Putranto, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas 

Terhadap Kepuasan Konsumen” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016), 72. 
48 Clara Lintang Sistiyo Andari , “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap 

kepuasan Pengunjung  studi kasus Pengunjung The Sila’s Agrotourism” Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma, 2017), 111. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian artinya sebagai strategi mengatur latar 

belakang agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan 

karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Adapun rancangan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen 

(variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel lain. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah (Y) 

2.  Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel lain. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah fasilitas (X1) dan 

kualtas Pelayanan (X2). 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Pada bagian ini menjelaskan tentang variabel-variabel yang 

digunakan baik variabel independen (bebas) maupun variabel 

dependen (terikat). Selanjutnya definisi operasional 

menggambarkan pula pengukuran atas variabel dan indikator yang 

36 
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dikemas pada penelitian ini. Definisi operasional masing-masing 

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Indikator Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Pernyataan Sumber 

Fasilitas 

(X1) 

Pertimbangan/perencanaan 

spesial (penampilan dan 

keadaan lingkungan 

sekitarnya) 

a. Tampilan gedung yang 

bagus dan bersih 

b. Tampilan ruangan tertata 

dengan rapi 

Fandy Tjiptono, 

Manajemen Jasa. 

Yogyakarta: 

Andi, 2018. 

 Perencanaan Ruangan  a. Ruang tunggu yang 

bersih dan nyaman 

 Perlengkapan dan 

peralatan: Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM), peralatan 

pendukung (pena, kertas 

buku rekening dan meja). 

a. Memiliki perangkat 

peralatan yang cukup 

dan baik untuk melayani 

nasabah (seperti 

computer, pena, meja 

yang rapi), dll. 

b. Bank mempunyai 

fasilitas ATM untuk 

memenuhi kebutuhan 

nasabah. 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

Tangible 

(bukti langsung atau 

berwujud) 

a. Karyawan berpakaian 

rapi dan menarik 

Rambat 

Lupiyoadi, 

Manajemen 

Pemasaran Jasa 

Jakarta: Salemba 

Empat, 2014. 

 Reliabilitas  a. Karyawan memberikan 

sambutan yang baik pada 

saat nasabah datang. 

b. Karyawan melayani 

nasabah dengan baik dan 

menyelesaikan masalah 

dengan tepat. 

 Responsiveness 

(Daya Tanggap) 

a. Layanan yang cepat bagi 

nasabah 

b. Karyawan bersedia 

untuk membantu 

nasabah 

c. Karyawan cepat tanggap 

dalam menghadapi 

komplain nasabah. 

 Assurance  

(Jaminan dan Kepastian) 

a.  Karyawan mampu 

menanamkan 
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kepercayaan pada 

nasabah 

b.  Karyawan memberikan 

rasa aman dalam layanan 

terhadap nasabah. 

c.  Karyawan bersikap 

sopan dan ramah. 

d.  Karyawan memiliki 

pengetahuan yang cukup 

untuk menjawab 

pertanyaan nasabah.  

 Empathy  

(Empati) 

a.  Karyawan 

memperhatikan 

kepentingan nasabah. 

b.  Karyawan tanggap 

terhadap kebutuhan 

nasabah. 

c.  Karyawan menangani 

nasabah dengan 

perhatian dan kesabaran. 

 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

Kepuasan pelanggan 

keseluruhan 

a.  Pelayanan yang baik dan 

memuaskan 

Fandy Tjiptono, 

Pemasaran Jasa. 

Yogyakarta: 

Andi, 2014. 

 Dimensi kepuasan 

pelanggan 

a.  Pelayanan yang cepat 

dan ramah 

 Konfirmasi harapan a.  Pelayanan sesuai dengan 

harapan pelanggan 

 Niat beli ulang a.  Niat untuk memakai jasa 

bank kembali 

 Kesediaan untuk 

merekomendasi 

a. Kondisi lingkungan fisik 

menunjang sehingga 

nasabah akan 

merekomendasikan pada 

orang lain 

 Ketidakpuasan pelanggan a.  Karyawan tidak 

mempersulit ketika 

bertransaksi 

 

C.  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sumber data daam penelitian tertentu yang 

memiliki jumlah banyak dan luas. Jika data diambil dari populasi, 
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maka akan memerlukan dana dan eaktu yang cukup banyak 

sehingga dalam penelitian hal itu terlalu mahal. Sugiyono (2002) 

mengemukakan, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.49 Alternatif agar data yang 

diperoleh mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka 

dalam penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau 

sumber data yang tidak begitu banyak dari populasi, tetapi cukup 

mewakili. Prosesnya disebut dengan teknik penyampelan atau 

teknik sampling.50 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah nasabah BRI Syariah Ponorogo yang berjumlah 10270.51 

Menurut Sugiyono (2002), sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel 

dianggap sebagai sumber data yang penting untuk mendukung 

penelitian.52 Menurut Arikunto (1996) sampel dapat diartikan 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan Ali (1985) 

menyebutkan, bahwa sampel penelitian adalah sebagian yang 

diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti yang dianggap 

                                                           
49 Kasmadi dan Nia Sti Sunariah, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2006), 65. 
50 Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), 138. 
51  Wawancara dengan Bapak Gatot, Pimpinan KCP BRI Syariah Ponorogo, tanggal 17 

Januari 2018. 
52 Kasmadi dan Nia Sti Sunariah, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2006),66. 
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mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil menggunakan 

teknik tertentu.53 

Dalam menetapkan besarnya sampel dalam penelitian ini 

didasrkan pada perhitungan yang dikemukakan Bungin sebagai 

berikut:54 

      n =              N     

       N (d)2 + 1 

 Keterangan: 

 n : Jumlah sampel yang dicari 

 N : Jumlah populasi 

 d  : nilai presisi 

 berdasarkan data yang diperoleh jumlah nasabah bank BRI 

Syariah Ponorogo tahun 2018 sebanyak 10270. Maka jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

    n =              10270   

     10270 (0,1)2 + 1 

    n =           10270   

     (10270) . (0,01) + 1 

    n =         10270 

              103,7 

    n = 99,0356  

                                                           
53 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014), 34. 
54 Ibid., 38-39. 
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Dari perhitungan diatas maka diperoleh jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 99,0356 orang dan dibulatkan menjadi 100 

orang dan teknik pengambilan sampel dengan teknik probability 

sampling dengan metode simple random sampling yaitu 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.55 

D.  Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.56 

Dalam data kuantitatif dapat disimpulkan dalam berbagai bentuk 

hitungan seperti jumlah nasabah dan umur. Untuk perolehan data 

penuls akan menggali dari sumber data primer. Data primer ini data 

yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian oleh 

pihak yang berkepentingan, biasanya data diperoleh dari 

perhitungan atau pengukuran secara langsung.57 Data primer 

berupa data hasil pengisian angket atau kuesioner.58 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian  ini adalah 

                                                           
55 55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 82. 
56 Mohammad Farhan Qudratullah, dkk, Statistika (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 8. 
57 Ibid.9. 
58 Andita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik Terapan untuk Penelitian Kuantitatif 

(Ponorogo: Stain PO Press, tt), 7. 
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untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa: 

1. Wawancara   

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau 

sumber data.59 Wawancara ini ditujukan kepada pemimpin BRI 

Syariah Ponorogo. Teknik wawancara dilakukan secara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan.60 

2. Kuesioner (Angket)  

Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan tertulis 

yang memerlukan tanggapan baik kesesuian maupun 

ketidaksesuaian dari sikap testi. Pertanyaan dan pernyataan 

yang tertulis pada angket berdasarkan indikator yang 

diturunkan pada setiap variabel tertentu.61 Angket atau 

kuesioner merupakan alat penelitian berupa daftar pertanyaan 

                                                           
59  Suryani dan Handryadi, Metode Riset Kuantitatifi (Jakarta: Kencana, 2015), 183. 
60 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 140.  
61 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 70. 
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untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. 

Keterangan yang diinginkan terkandung dalam pikiran, 

perasaan, sikap atau kelakuan manusia yang dapat dipancing 

melalui angket.62 Kuesioner ini ditunjukkan kepada nasabah 

BRI Syariah Ponorogo. 

Adapun skala pengukuran digunakan adalah skala likert. 

Skala likert meminta kepada responden sebagai individu untuk 

menjawab suatu pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen 

yang menggunakan skala ikert mempunyai gradasi dari sangat 

positif samai sangat negatif, antara lain sebagai berikut:63 

a. Jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 5 

b. Jawaban setuju (S) diberi skor 4 

c. Jawaban ragu-ragu (RG) diberi skor 3 

d. Jawaban tidak setuju (TS) diberi skor 2  

e. Jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat 

dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh adanya fasilitas dan pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah di BRI Syariah Ponorogo. 

 

 

                                                           
62 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 44. 
63 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 93. 
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F.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, yaitu 

dimana data yang digunakan dalam penelitian ini menganalisis 

apakah terdapat pengaruh antara variabel fasilitas dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan dua langkah teknik analisis data, yaitu analisis data 

tahap pra penelitian dan analisis data penelitian.  

1. Tahap Pra Penelitian 

Sebelum melakukan proses analisis data dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang 

valid mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya bila 

tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut 

kurang valid. Sebuah instrumen dikataan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan.64 Uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid jika pertanyaan 

pada kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

                                                           
64 Ridwan dan Sunarto, Penghantar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2013), 348. 
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Selanjutnya penelitian menemukan validitas dengan rumus 

korelasi product moment yaitu:65 

∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√{
∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)²

𝑁 } {
∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)²

𝑁 }

 

 

Keterangan: 

r : koefisien korelasi antara item (X) dengan skor 

total (Y) 

X : Skor setiap item 

Y : Skor total 

N : Jumlah responden 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item 

yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasi 

koefisien pada taraf signifikasi 0,05. Artinya suatu item 

dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor 

total atau instrumen dinyatakan valid jika rhitung ≥ rtabel. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Ujian 

                                                           
65 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 274. 
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reliabilitas alat ukur dapat dilakukan secara eksternal 

maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat 

dilakukan test retest, equivaent, dan gabungan keduanya. 

Secara internal reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan 

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada 

instrumen dengan teknik tertentu.66 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Distribusi normal adalah bentuk distribusi  yang 

memusat di tengah ( mean, mode dan median berada di 

tengah). Pengujian distribusi normal bertujuan untuk 

melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi 

populasi. Jika distribusi sampel adalah normal, maka dapat 

dikatakan sampel yang diambil mewakili populasi. Prinsip 

uji distribusi normal adalah membandingkan antara 

distribusi data yang didapatkan (observed) dan distribusi 

data normal (expected). Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya dengan uji 

Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai probabilitas ≥ 0,05 

maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika 

                                                           
66 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Sinar 

Grafika Offset, 2017), 87. 
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nlai probabilitas ˂ 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi 

tidak normal.67 

b. Uji Linieritas 

Sebagian besar rumus statistika menghendaki adanya 

hubungan antarvariabel mengikuti garis linear. Hubungan 

linear  adalah hubungan yang menunjukan peningkatan 

skor satu variabel diikuti dengan peningkatan variabel 

lainya, atau sebaliknya. Hubungan linear dapat bersifat 

positif atau negatif. Uji linearitas merupakan syarat untuk 

semua uji hipotesis hubungan, bertujuan untuk melihat 

apakah hubungan dua variabel membentuk garis lurus 

(linear). Caranya dengan membandingkan data empirik 

dengan data ideal. Prinsip uji linearitas adalah melihat 

apakah penyimpangan garis hubungan antara data 

menjauhi atau mendekati garis linear. Uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui linear tidaknya hubungan 

antar masing-masing variabel penelitian.68 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan syarat untuk semua uji 

hipotesis kausalitas (regresi). Multikolinearitas dapat 

dideteksi dengan menghitung koefisien korelasi ganda dan 

                                                           
67 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: Grafindo Persada, 2017), 

92-93. 
68 Ibid., 98-99. 
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membandingkannya dengan koefisien korelasi 

antarvariabel bebas. Uji multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam 

penelitian.69 

d. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas artinya varian variabel dalam model 

tidak sama. Konsenkuensi heteroskedastisitas dalam model 

regresi menurut Karim dan Hadi (2007) adalah penaksir 

(estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam 

sampel kecil maupun dalam sampel besar.70 

3. Uji Hipotesis dan Analisis Berganda 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode regresi linier berganda yaitu 

hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel 

independen (X1,X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). 

analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah 

masing-masing variabel independen berhubungan positif 

atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

                                                           
69 Ibid., 102.  
70 Ibid., 102-103. 
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berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai 

berikut:71 

Y = α+b1x1+b2X2+e 

Keterangan :   Y : Kepuasan 

   X1 : Fasilitas 

   X2 : Kualitas Pelayanan 

α : Konstanta 

b1 : koefisien regresi X1 

b2  : Koefisien regresi X2 

e  : standar error 

b.  Uji Signifikansi Parameter (Uji T) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Syarat yang harus 

diperhatikan dalam menganalisa hasil uji t adalah sebagai 

berikut: 

1) Apabila nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka 

Ho diterima 

2) Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka 

Ho ditolak 

                                                           
71 Sugiyono, Metode Peneltian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2013), 284. 
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3) Jika harga thitung > ttabel maka dikatakan signifikan dan 

sebaliknya thitung < ttabel maka dikatakan tidak 

signifikan. Rumus uji t:72 

𝑡 =
𝑋 − 𝜇0

S/√𝑛
 

  Keterangan : 

    t : nilai t yang dihitung 

X : nilai rata-rata 

µ0 : nilai yang di hipotesiskan 

s : simpangan baku sampel 

n : jumlah anggota sampel 

c. Uji Signifikansi Simultan (F) 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang 

digunakan untuk mengetahuo seberapa besar pengaruh 

variabel bebas (X1, X2) secara bersama-samaterhadap 

variabel terikat (Y).73 

d. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

                                                           
72Asep Saefudin, dkk, Statistika Dasar (Jakarta: Grasindo, 2009), 87. 
73 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2013), 284. 
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diantar 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

independen.74 

  

                                                           
74 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23( 

Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), 200. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdiri dan Letak Geografis BRI Syariah Ponorogo 

Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 

terhadap   Bank   Jasa   Arta   pada   19   Desember   2007   dan   

setelah mendapatkan izin dari Bank  Indonesia pada 16 Oktober 

2008 melalui suratnya 10/67/KEP/GBI/DPG/2008,  maka  pada  

tanggal  17  November2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI   Syariah   merubah   kegiatan   

usaha   yang   semula   konvensional, kemudian diubah berdasarkan 

prinsip syariah islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan  

layanan  finansial  sesuai  kebutuhan nasabah  dengan pelayanan 

prima (excellent sevice) dan menawarkan beragam produk yang sesuai 

harapan nasabah dengan prinsip syariah. 

Aktivitas PT. Bank Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah 

PT. Bank Rakyat Indonesia untuk melebur kedalam PT. Bank BRI 

Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada 1 januari 2009. 

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo 

selaku direktur utama PT Bank BRI Syariah. Saat ini PT Bank BRI 

52 



53 
 

 
 

Syariah menjadi  bank  syariah  ketiga  terbesar berdasarkan  asset  PT  

Bank  BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah 

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah menargetkan ritel 

modern terkemuka dengan berbagai ragam ukuran dan layanan 

perbankan. Sesuai dengan visinya. 

Saat ini PT Bank Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat 

Indonesia dengan memanfaatkan  jaringan  kerja  PT  Bank  BRI  

sebagai  kantor  layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang 

berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan 

kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah. 

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

a. Visi 

Menjadikan Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami kergaman individu  dan  mengakomodasi  

beragam kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan  produk  dan  layanan  yang  mengedepankan  

etika sesuai dengan prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 



 

 
 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas prima 

dan menghadirkan ketentraman pikiran. 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, maka yang 

harus dilakukan adalah membandingkan rhitung denga rtabel, dimana taraf 

signifikasi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Uji signifikansi dilakukan 

dengan membandingkan nilai rhitung denga rtabel untuk degree of freedom 

(df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada uji validitas ini 

jumlah sampelnya (n)= 30 dan besarnya df dapat dihitung 30-2=28 dengan 

df=28 dan alpha=0,05 dapat rtabel= 0,361. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel Item Pernyataan R Hitung R Tabel Keterangan 

 

Fasilitas 

(X1) 

Pernyataan X1.1 0,563 0,361 Valid 

Pernyataan X1.2 0,598 0,361 Valid 

Pernyataan X1.3 0,757 0,361 Valid 

Pernyataan X1.4 0,797 0,361 Valid 

Pernyataan X1.5 0,550 0,361 Valid 

Sumber: Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 
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 Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan, secara keseluruhan 

pertanyaan pada variabel fasilitas dinyatakan valid karena seluruh item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel yaitu 0, 361. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X2) 

 

Variabel Item Pernyataan Rhitung Rtabel  Keterangan 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

Pernyataan X2.1 0,508 0,361 Valid 

Pernyataan X2.2 0,463 0,361 Valid 

Pernyataan X2.3 0,569 0,361 Valid 

Pernyataan X2.4 0,821 0,361 Valid 

Pernyataan X2.5 0,760 0,361 Valid 

Pernyataan X2.6 0,778 0,361 Valid 

Pernyataan X2.7 0,743 0,361 Valid 

Pernyataan X2.8 0,582 0,361 Valid 

Pernyataan X2.9 0,781 0,361 Valid 

Pernyataan X2.10 0,408 0,361 Valid 

Pernyataan X2.11 0,749 0,361 Valid 

Pernyataan X2.12 0,652 0,361 Valid 

Pernyataan X2.13 0,587 0,361 Valid 

Sumber: Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan, secara keseluruhan 

pertanyaan pada variabel fasilitas dinyatakan valid karena seluruh item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel yaitu 0, 361. 

Tabel 4.3 

Hasil Validitas Kepuasan Nasabah 

 

Variabel Item Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

Pernyataan Y.1 0,790 0,361 Valid 

Pernyataan Y.2 0,555 0,361 Valid 

Pernyataan Y.3 0,484 0,361 Valid 

Pernyataan Y.4 0,508 0,361 Valid 

Pernyataan Y.5 0,705 0,361 Valid 

Pernyataan Y.6 0,719 0,361 Valid 

 Sumber: Hasil olahan SPSS v. 16. 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan, secara keseluruhan 

pertanyaan pada variabel fasilitas dinyatakan valid karena seluruh item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel yaitu 0, 361. 

2. Reliabilitas  

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Dengan uji reliabilitas, suatu kuesioner dapat diketahui kelayakannya. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel jika cronbach's alpha ˃ 0,60 dan dikatakan 

tidak reliabel jika cronbach's alpha ˂ 60. 

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap instrumen 

penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Croncbach Alpha Keterangan 

Fasilitas (X1) 0,636 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

0,880 Reliabel 

Kepuasan Nasabah 

(Y) 

0,672 Reliabel 

Sumber: Hasil olahan SPSS v.16. 2019 

 Dari Tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel 

mempunyai nilai croncbach alpha lebih dari 0,60, sehingga data tersebut 

dapat diakatakan reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal. Sehingga data 

tersebut dapat digunakan untuk pengukuran dan penelitian berikutnya. 
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C. Deskripsi Data Responden  

Setiap responden mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Adapun 

karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, dan 

pekerjaan. Berikut adalah hasil pengelompokkan responden berdasarkan 

kuesioner yang telah disebar. 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin Responden 

  Data mengenai jenis kelamin responden nasabah  Bank Bri 

Syariah Ponorogo pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Responden Jumlah Persentase 

Laki - Laki 48 48% 

Perempuan 52 52% 

Jumlah 100% 100% 

Sumber:Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa jenis 

kelamin dari responden Bank Bri Syariah Ponorogo adalah laki-laki 

sebanyak 48 orang atau 48% dan perempuan sebanyak 52 orang atau 

52%. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah Bank Bri Syariah 

Ponorogo didominasi oleh jenis kelamin perempuan. 

b. Usia Responden 

Data mengenai umur responden pada penelitian ini, peneliti 

mengelompokkan menjadi empat kategori yaitu 17-25 tahun, 26-40 

tahun, 41-55 tahun, dan lebih dari 56 tahun. 
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Tabel 4.6 

Karakteristik responden berdasarkan usia 

 

No.  Usia  Jumlah  Persentase  

1. 17-25 Tahun 82 82% 

   2. 26-40 Tahun 15 15% 

3. 41-55 Tahun 3 3% 

4. ˃ 56 Tahun - - 

Sumber: Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

 

Dari Tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia 17-25 tahun berjumlah 82 atau sebesar 82%, responden yang 

berusia 26-40 tahun berjumlah 15 atau sebesar 15%, dan responden 

yang berusia 41-55 tahun berjumlah 3 atau 3%. Dari keterangan tabel 

diatas diketahui bahwa besar responden yang diambil berusia 17-25 

tahun. 

c. Pekerjaan  

Data mengenai tingkat pekerjaan responden pada Bank Bri 

Syariah Ponorogo yang diambil sebagai reponden adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

 

No. Pekerjaan Jumlah Persentase % 

1.  Mahasiswa / Pelajar 62 62% 

2.  Wiraswasta / pengusaha 9 9% 

3.  PNS 3 3% 

4.  TNI / Polri - - 

5.  Lainnya 26 26% 

Total  100 100% 

Sumber: Hasil olahan SPSS v.16. 2019 



59 
 

 
 

Berdasarkan dari Tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa 

pekerjaan nasabah yang dimiliki responden mayoritas memiliki 

pekerjaan sebagai mahasiswa / pelajar yang berjumlah 62 atau 62%, 

wiraswasta atau pengusaha berjumlah 9 atau 9%, PNS berjumlah 3 atau 

3% dan pekerjaan lainnya berjumlah 26 atau 26%. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 

uji linieritas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel 

independen dan variabel dependen dalam regresi memiliki distribusi 

normal atau tidak. Hasil uji normalitas didukung oleh uji Kolmogorof-

Smirnov Test. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Uji Normalitas 

 

 
Sumber: Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 
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Tabel 4.8 diatas diketahui bahwa nilai kolmogrov-smirnov (K-S) 

sebesar 1,166 dan asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,132. Nilai asymp sig 

sebesaar 0,132 > 0,05 yang berarti nilai residual berdistribusi normal 

atau memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Pengujian 

pada SPSS dengan menggunakan Test For Linearity dengan taraf 

signifikansi 0,05. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang 

linier antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Linieritas Variabel Fasilitas 

 

 
Sumber: Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui nilai sig Deviation Form 

Linearity dari variabel fasilitas adalah 0,378. Nilai sig tersebut lebih dari 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara 

signifikan antara variabel fasilitas dan kepuasan nasabah. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Linieritas Variabel Kualitas Pelayanan 

 

 
Sumber: Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui nilai sig Deviation Form 

Linearity dari variabel fasilitas adalah 0,378. Nilai sig tersebut lebih dari 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara 

signifikan antara variabel fasilitas dan kepuasan nasabah. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (tidak 

terjadi multikolinieritas). Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor 

(VIF) dan tolarance. Jika nilai VIF ˂ 10,00 maka tidak terjadi 

multikolinieritas dan jika nilai VIF ˃ 10,00 maka terjadi 

multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 
 Sumber: Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai VIF 

untuk variable fasilitas adalah 1,144 ˂ 10 dan nilai VIF untuk variable 

kualitas pelayanan 1,144 < 10.  Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heterokedastisitas. jika nilai signifikansi atau sig. (2-

tailed) > nilai 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Berikut hasil heterokedastisitas dengan Rank 

Spearman: 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

Sumber:Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

Dari Tabel 4.12 diatas diketahui nilai sig (2-tailed) variabel 

fasilitas (X1) sebesar 0,595 dan variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 

0,786. Jadi, dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan 

dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel 

bebas. Pada penelitian ini dilakukan analisis regresi linier berganda 

antara variabel-variabel berikut ini fasilitas (X1), kualitas pelayanan (X2) 

terhadap kepuasan nasabah (Y), dari hasil pengolahan dan penelitian 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Variabel  Koefisien Regresi t Hitung Sig  Kesimpulan  

     

(Konstata) -2,063    

Fasilitas  0,486 4,877 0,000 Signifikan  

Kualitas Pelayanan 0,308 7,658 0,000 Signifikan  

R Square                     = 0,760 

Adjusted R Square    = 0,755 

F Hitung                     = 153,896 

Sumber: Hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

 

Berdasarkan hasil hitung diatas, dapat dijelaskan nilai signifikansi 

variabel fasilitas (X1) adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya 

ada pengaruh yang signifikan antara fasilitas (X1) terhadap kepuasan 

nasabah (Y). sedangkan nilai signifikansi pada variabel kualitas 

pelayanan (X2) adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya ada 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

b. Hasil Uji T (Parsial) 

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

variabel independen atau bebas secara individual dalam mengukur 

variasi variabel dependen. Jika nilai thitung ˃ ttabel maka dapat dinyatakan 

bahwa variabel independen secara individual berpengaruh positif 

terhadap variabel dependen. Jika nilai thitung lebih kecil dari 0,05 maka 

dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Nilai  ttabel untuk α = 0,05 (satu 

sisi) dan n = 100 – 1 = 99, maka ttabel = 1,660. 
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Ketentuan penerimaan hipotesis yaitu: 

H0 ditolak billa sig > 0,05 atau ttabel < thitung 

H1 diterima bila sig < 0,0 5 atau thitung > ttabel 

Dari pengujian ini didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji T  

 

 
       Sumber: Hasil olahan SPSS v.16. 2019 

 

 Dari perhitungan diatas bahwa pengaruh fasilitas (X1) terhadap 

kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo didapatkan nilai thitung 

sebesar 4,877 sedangkan ttabel sebesar 1,660. Maka dapat disimpulkan H0 

ditolak dan Ha1 diterima artinya variabel fasilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah di Bank BRI Syariah 

Ponorogo. Sedangkan pengaruh kualitas pelayanan (X2) terhadap 

kepuasan nasabah di Bri Syariah Ponorogo didapatkan nilai thitung 

sebesar 7,658 sedangkan ttabel sebesar 1,660. Maka dapat disimpulkan H0 

ditolak dan Ha2 diterima artinya variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

positif  dan signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah di BRI 

Syariah Ponorogo. 
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c. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel 

independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel 

dependen. Kriteria pengujian silmutan yaitu jika fhitung < ftabel maka tidak 

ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen sedangkan jika fhitung > ftabel maka terdapat pengaruh 

secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian simultan pada skripsi ini dengan menggunakan SPSS 16 for 

windows. 

Tabel 4.15 

hasil Uji F 

 

 
 Sumber: Hasil olahan SPSS v.16. 2019 

  Berdasarkan tabel 4.15 diatas, diketahui nilai fhitung 153,896. Nilai 

ini selanjutnya dibandingkan dengan ftabel yaitu diperoleh dari df1= 2 dan 

df2 = 100 - 3 = 97 dan menghasilkan ftabel (2;97) sebesar 3,10. fhitung > 

ftabel karena 153,896 > 3,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 
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ditolak dan Ha3 diterima yang berarti fasilitas dan kualitas pelayanan 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

d. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi  

Berdasarkan Tabel besarnya koefisien determinasi atau  R2 adalah 0,755 

hal tersebut berarti 75,5% . Angka tersebut mengandung arti bahwa 

variabel fasilitas (X1) dan variabel kualitas pelayanan secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel kepuasan nasabah (Y) 

sebesar 75,5% . Sedangkan sisanya (100% - 75,5% = 24,5%) dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak 

diteliti. 

E. Pembahasan 

Dari berbagai pengujian yang dilakukan diatas, maka dapat diperoleh 

jawaban untuk masing-masing rumusan masalah. Diketahui bahwa fasilitas dan 

kualitas pelayanan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo. Penjelasan 

mengenai pengujian hipotesis akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh fasilitas (X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan variabel fasilitas berkoefisien 

positif dengan thitung > ttabel atau 4,877 > 1,160 dan signifikansi 0,00 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas memberikan pengaruh positif terhadap 
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kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin lengkap fasilitas yang ada di BRI Syariah Ponorogo akan menambah 

kepuasan nasabah. Sehingga hipotesis pertama (Ha1) menyatakan fasilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah  

Ponorogo diterima 

Berdasarkan pernyataan diatas bank yang memiliki fasilitas lengkap akan 

mempengaruhi kepuasan nasabah. Dalam hal ini BRI Syariah Ponorogo telah 

berupaya memberikan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah. Sehingga nasabah akan merasa nyaman dan puas saat melakukan 

transaksi di Bri Syariah Ponorogo. 

Fasilitas merupakan sarana prasarana yang penting dalam usaha 

meningkatkan kepuasan seperti memberi kemudahan , memenuhi kebutuhan 

dan kenyamanan bagi pengguna jasa. Apabila fasilitas yang disediakan sesuai 

dengan kebutuhan maka nasabah akan merasa puas. Perusahaan yang 

memberikan suasana menyenangkan dengan desain fasilitas yang menarik 

akan membuat nasabah merasa nyaman dan puas dalam melakukan transaksi. 

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan variabel kualitas pelayanan 

berkoefisien positif thitung > ttabel sebesar 7,658> 1,160 dan nilai sig sebesar 

0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga hipotesis 
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Ha2 menyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

nasabah di BRI Syariah Ponorogo. 

Kualitas pelayanan merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Jika jasa yang diterima 

atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan berkualitas dan sebaliknya jika jasa yang diterima 

lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk.   

Seperti halnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai Bank BRI Syariah 

Ponorogo jika pegawai melakukan pelayanan dengan baik, sopan, dan cepat 

tanggap dalam melayani maka nasabah akan merasakan puas, begitu juga 

sebaliknya. Pelayanan yang diberikan oleh BRI Syariah Ponorogo kepada 

nasabahnya dikategorikan cukup baik, BRI Syariah Ponorogo selalu 

memberikan pelayanan yang terbaik sehingga nasabah merasa puas. 

3. Pengaruh fasilitas (X1) dan kualitas pelayanan (X2) tehadap kepuasan 

nasabah (Y) 

Secara simultan variabel fasilitas dan kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap variabel kepuasan nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

fhitung > ftabel 153,896 > 3,10 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa h0 ditolak dan ha3 diterima yang berarti fasilitas 

dan kualitas pelayanan bersama-sama memiliki pengaruh simultan terhadap 

kepuasan nasabah BRI Syariah Ponorogo. Adapun besarnya persentase 
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determinasi (R2) yang diberikan variabel fasilitas dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah sebesar 75,5% sedangkan sisanya 24,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel 

yang tidak diteliti.  

Dengan demikian semakin lengkap fasilitas yang diberikan 

perusahaan kepada nasabah maka semakin tinggi kepuasan nasabah, begitu 

juga dengan kualitas pelayanan, jika pelayanan yang diberikan baik, ramah 

dan cepat tanggap maka nasabah akan merasa puas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini yang berjudul "Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Nasabah di BRI Syariah Ponorogo". Setelah dilakukan 

pengumpulan data, analisis data, dan sebagainya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah di 

BRI Syariah Ponorogo. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 

4,877dan ttabel sebesar 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan variabel fasilitas terhadap variabel kepuasan 

nasabah. Sehingga ha1 diterima. 

2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

nasabah di BRI Syariah Ponorogo. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung 

sebesar 7,658 dan ttabel sebesar 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel kualitas pelayanan 

terhadap variabel kepuasan nasabah. Sehingga ha2 diterima. 

3. Fasilitas dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah di BRI Syariah Ponorogo. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai fhitung sebesar 153,896 dan ftabel sebesar. 3,10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa fasilitas dan kualitas pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sehingga ha3 diterima. 
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B. Saran  

1. Bagi Bank 

Fasilitas dan pelayanan yang diberikan sudah baik, namun BRI Syariah 

Ponorogo perlu meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada 

nasabah karena nasabah sering menjadikan kualitas pelayanan dan fasilitas  

sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan mereka terhadap 

suatu lembaga keuangan. Selain itu kualitas pelayanan dan fasilitas juga 

mendukung dalam menciptkan kepuasan nasabah, karena dengan 

kenyamanan yang diberikan oleh BRI Syariah Ponorogo dapat menciptakan 

rasa puas kepada nasabah. Karyawan dianjurkan untuk tetap memperhatikan 

dan mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah seperti memberikan 

pelayanan yang tepat waktu, meningkatkan perhatian dan kepedulian 

terhadap nasabah. Selain itu diharapkan BRI Syariah Ponorogo dapat 

memperbaiki fasilitas dan melengkapi fasilitas yang diberikan agar nasabah 

tidak berpaling terhadap bank lainnya. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil-hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber ide 

dan masukan bagi pengembangan penelitian ini dimasa yang akan datang. 
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