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ABSTRAK 

Pradani, Merlin. 2019. Pengaruh Kualitas Produk dan 

Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah dalam 

Menabung pada Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo. Skripsi. Jurusan Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Yunaita 

Rahmawati, M.Si, Ak. 

Kata Kunci: Kinerja, Bukti Fisik dan Kesesuaian Harapan. 

Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh 

ketidak samaan antara teori dengan fakta yang ada di lapanagan. 

Ada beberapa pendapat yang menyatakan kualitas produk dan 

pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Apakah kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam 

menabung pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah dalam menabung pada Bank Muamalat 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, apakah kualitas produk dan 

pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah dalam menabung pada Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif dan metode pengumpulan data 

yang menggunakan teknik penyebaran kuesioner (angket). 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 4.837 nasabah.  Metode 

pengambilan sampel yang digunakan sampling insidental 
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sebanyak 98 responden terdiri dari nasabah Tabungan iB 

Muamalat Haji dan umrah, Tabungan iB Hijrah, Tabungan iB 

Muamalat Valas, TabunganKu, Tabungan iB Muamalat 

Berencana, Tabungan iB Muamalat Prima dan Tabungan iB 

Muamalat Simpel diperoleh dari penghitungan rumus slovin. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini uji 

validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier 

sederhana, regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 

5%. Hasil penelitian ini diolah dengan program SPSS versi 21.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kualitas produk 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam menabung pada 

Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sebesar 

68,7%. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah dalam menabung pada Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo sebesar 55,5%. Kualitas produk dan 

kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah dalam menabung pada Bank Muamalat 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sebesar 71,9% 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepuasan nasabah merupakan perasaan senang atau 

kecewa yang dirasakan seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) 

suatu produk dan harapan-harapannya, dengan kata lain 

kepuasan sebagai evaluasi paska konsumen dimana suatu 

alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi 

harapan.1 Menurut Irawan kepuasan pelanggan ditentukan 

oleh persepsi yang di berikan oleh pelanggan apabila 

mereka puas atau harapannya terpenuhi dan merasa sangat 

puas apabila harapan pelanggan terlampaui. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan nasabah yaitu kualitas 

produk, kualitas pelayanan, emosional, harga dan biaya.2 

Dari teori diatas peneliti memilih kualitas produk dan 

pelayanan karena yang lainnya kurang sesuai dengan yang 

diteliti. 

Kualitas produk adalah karakteristik produk yang 

tergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplikasikan.3 Indikator yang digunakan untuk 

mengukur kualitas produk yakni: Kinerja (Performance) 

Kemampuan pelayanan (serviceability), Keandalan 

 
1Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 

13, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2008), 139.  
2Hadi Irawan, 10 Prinsipkepuasan Pelanggan (Jakarta: Elex Madia 

Kumputindo, 2002), 37-38.  
3Philip Kotler dan Gery Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 

Keduabelas, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2008), 272. 
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(reliability), Fitur (feature), Kesesuaian dengan spesifikasi 

(conformance to specification).4 Karena indikator tersebut 

sesuai dengan yang diteliti. Menurut Ali Hasan bahwa 

kualitas produk jasa perbankan dapat mempengaruhi 

persepsi dan kepuasan nasabah.5 Jika kualitas produk yang 

diberikan bagus maka kepuasan nasabah akan meningkat.  

Menurut Parasuraman, Berry dan Zeithaml “Service 

quality is a measure of how well the service level delivered 

matches customer expectations. Delivering quality service 

means conforming to customer expectations on a 

consistent basis”. Artinya kualitas pelayanan adalah 

ukuran seberapa baik tingkat layanan yang disampaikan 

sesuai dengan harapan pelanggan. Mendefinisikan kualitas 

layanan berarti memenuhi harapan pelanggan secara 

konsisten. Dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi 

kualitas pelayanan yakni kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati 

(empathy) dan bukti fisik (tangibles).6 Karena indikator 

tersebut sesuai dengan yang diteliti. Menurut Ali Hasan 

bahwa pelayana yang baik harus dilihat dari kepuasan 

nasabah, kepuasan nasabah berulang kali terbukti 

bersumber dari keamanan yang terjamin, penarikan uang, 

mudah dilakukan, praktis, tidak berbelit, dapat digunakan 

untuk semua kebutuhan, mudah memindahkan dana dalam 

 
4David A. Garvin, What Does Product Quality Really Mean? (Sloan 

Manajemen Review, 1984), 25-43. 
5Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 

88.  
6A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, A 

Conceptual Model Of Service Quality And Its Implications For Future 

Research (American Marketing Association, 25 Mei 2009), 42-47.  
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jumlah besar atau kecil.7 Jika kualitas pelayanan yang 

diberikan bagus maka kepuasan nasabah akan meningkat. 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di 

Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 

1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang 

kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik 

Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 

Syawal 1412 H.8 

Produk yang ditawarkan Bank Muamalat Ponorogo 

berupa produk penghimpunan pihak ketiga: Tabungan iB 

Muamalat Haji dan Umrah, Tabungan iB Muamalat, 

Tabungan iB Muamalat Valas, TabunganKu, Tabungan iB 

Muamalat Berencana, Tabungan iB Muamalat Prima, 

Tabungan iB Muamalat Simpel, Giro iB Muamalat 

Attijary, Giro iB Muamalat Ultima, Deposito Mudharabah 

iB Muamalat. Produk unggulan Bank Muamalat Ponorogo 

yaitu Reguler GPN dan kartu Shar-E Debit Classic. Kartu 

ini dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam maupun di 

luar negeri. Kemudahan transaksi di seluruh ATM Bank 

Muamalat, ATM Prima, ATM Bersama dan merchant 

yang berlogo Visa dan Plus untuk transaksi diluar negeri. 

 
7Ali Hasan, Marketing Bank, 94.  
8PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Penguatan Ekosistem Bisnis 

Syariah (Jakarta: Pt. Bank Muamalat Indonesia, 2018), 48.  
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Dengan biaya kartu Rp 2.500 perbulan (gratis untuk 

tabungan wadiah).9 

Sedangkan hasil wawancara dengan nasabah 

tabungan Bank Muamalat, Bapak Joko menyatakan bahwa 

beliau tidak puas meskipun Produk yang di berikan sudah 

baik.10 Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah 

tabungan Bank Muamalat, Ibu Dessy menyatakan bahwa 

beliau puas meskipun  pelayanan antriannya lama.11  

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

kasus Bapak Joko tidak merasa puas meskipun memiliki 

kualitas produk yang baik. Berbanding terbalik dengan 

teori menurut Garvin, Gronroos dan Steenkamp 

menyatakan bahwa jika produk memenuhi harapan 

pelanggan maka pelanggan akan senang dan menganggap 

bahwa produk ini dapat diterima dan bahkan berkualitas 

tinggi dengan kata lain kualitas produk berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah.12  

Sedangkan kasus Ibu Dessy menyatakan bahwa 

beliau puas dengan pelayanan yang diberikan walaupun 

antriannya lama. Berbanding terbalik dengan teori menurut 

Parasuraman menyatakan bahwa pada awal proses 

pelayanan, pelanggan barharap memperoleh pelayanan 

yang menawarkan lebih dari apa yang diharapkan. Perlu 

 
9PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Penguatan Ekosistem Bisnis 

Syariah, 52.  
10Dessy, Wawancara, 8 Januari 2019.  
11Joko, Wawancara, 8 Januari 2019. 
12Dyah Kusumawati dan Abdul Syakur, “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya 

Pada Komunikasi Words Of Mouth”, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 

5, No 1 (2006), 49-50.  
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adanya pemahaman mengenai harapan yang memuaskan. 

Hal ini menunjukkan Tujuan perusahaan menawarkan 

produk berkualitas tinggi untuk tujuan kepuasan 

pelanggan.13   

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Kualitas Produk dan 

Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah dalam Menabung 

pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo”.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah dalam menabung pada Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo ?  

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah dalam menabung pada Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo ? 

3. Apakah kualitas produk dan pelayanan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam 

menabung pada Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap 

kepuasan nasabah dalam menabung pada Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

 
13Dyah Kusumawati dan Abdul Syakur, “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya 

Pada Komunikasi Words Of Mouth”, 49-50. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah dalam menabung pada Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan 

pelayanan secara bersama-sama terhadap kepuasan 

nasabah dalam menabung pada Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan agar bermanfaat dan 

berguna bukan hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi 

juga berguna sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi 

orang lain yaitu, sebagai berikut: 

1. Bagi pihak akademisi penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan hasil penelitian sebagai bahan referensi bagi 

mahasiswa IAIN Ponorogo untuk penelitian di masa 

yang akan datang dan menambah khasanah pustaka 

mengenai konsep kualitas produk, kualitas pelayanan 

dan kepuasan nasabah. 

2. Bagi lembaga keuangan penelitian ini diharapkan 

berguna sebagai sumber informasi untuk 

pengembangan Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo ke depan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang 

lebih baik lagi.  

3. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat memberikan 

tambahan wawasan dan pengetahuan.  

E. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah di dalam memahami isi tulisan 

ini maka disusun sistematika pembagian bab dalam 

pembahasannya sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II Teori, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran 

dan Hipotesis  

Pada bab ini berisi teori pengertian kepuasan 

nasabah, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah, indikator kepuasan nasabah, 

elemen program kepuasan nasabah, metode 

pengukuran kepuasan nasabah, pengertian kualitas 

produk, dimensi kualitas produk, atribut produk, 

tingkat produk, pengertian kualitas pelayanan, 

kriteria kualitas pelayanan, atribut kualitas 

pelayanan, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini berisi rencana penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, populasi, 

sampel dan  teknis sampling, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, metode pengumpulan 

data, instrumen pengumpulan data, uji instumen, 

uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, uji 

regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien 

determinasi. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, hasil 

instrumen, pengujian deskripsi, uji asumsi klasik, 

uji regresi linier sederhana, uji regresi linier 
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berganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi dan 

pembahasan. 

BAB V Penutup  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran bagi 

penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan tema ini. 
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BAB II 

TEORI, KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Nasabah 

a. Pengertian Kepuasan Nasabah  

Kepuasan nasabah merupakan perasaan senang 

atau kecewa yang dirasakan seseorang yang berasal 

dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja 

(hasil) suatu produk dan harapan-harapannya, 

dengan kata lain kepuasan sebagai evaluasi paska 

konsumen dimana suatu alternatif yang dipilih 

setidaknya memenuhi atau melebihi harapan.1 

Menurut Irawan kepuasan pelanggan ditentukan oleh 

persepsi yang di berikan oleh pelanggan apabila 

mereka puas atau harapannya terpenuhi dan merasa 

sangat puas apabila harapan pelanggan terlampaui.2  

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Nasabah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

nasabah antara lain:3 

1) Kualitas produk 

Pelanggan akan merasa puas bila hasil 

evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk 

yang mereka gunakan berkualitas. Ada 6 elemen 

 
1Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 

13, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2008), 139.  
2Hadi Irawan, 10 Prinsipkepuasan Pelanggan (Jakarta: Elex Madia 

Kumputindo, 2002), 37-38.  
3Ibid., 37-38. 
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kualitas produk yaitu: performance, durability, 

feature, reability, consistency, dan design. 

2) Kualitas pelayanan  

Terutama untuk industri jasa, pelanggan 

akan merasa puas apabila mereka mendapatkan 

pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Salah satu konsep kualitas 

pelayanan yang paling popular adalah servqual 

yang dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan 

Zeithaml. Berdasarkan konsep ini, kualitas 

pelayanan mempunyai 5 dimensi yaitu: Tangibles, 

Reability, Responsiveness, Assurance and 

Emphaty. 

3) Emosional  

Pelanggan akan merasa bangga dan 

mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan 

kagum terhadap dia bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas 

dari produk tetapi dari nilai sosial yang yang 

membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek 

tertemtu. 

4) Harga 

Produk yang mempunyai kualitas sama 

tetapi menetapkan harga relative murah akan 

memberikan nilai tinggi kepada pelanggannya. 

Komponen harga ini relatif tidak penting bagi 

mereka yang tidak sensitif terhadap harga. Untuk 
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industri ritel, komponen harga ini sangat penting 

dan kontribusinya relatif besar terhadap kepuasan. 

5) Biaya  

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan 

biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu 

untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa ini. 

c. Indikator Kepuasan Nasabah  

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller 

kepuasan nasabah memiliki berbagai indikator, 

yaitu: 4 

1) Kesesuaian harapan. Merupakn tingkat 

kesesuaian antara kinerja produk yang 

diharapkan oleh konsumen dengan dengan yang 

dirasakan oleh konsumen. 

2) Minat berkunjung kembali. Merupakan 

kesediaan konsumen untuk berkunjung kembali 

atau melakukan pembelian ulang terhadap 

produk terkait. 

3) Kesiapan merekomendasikan. Merupakan 

kesediaan konsumen untuk merekomendasikan 

produk yang telah dirasakannya kepada temen 

atau keluarga. 

d. Elemen Program Kepuasan Pelanggan  

Menurut Tjiptono pada umumnya program 

kepuasan pelanggan meliputi kombinasi dari tujuh 

elemen utama, yaitu: 5 

 
4Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 140. 
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1) Barang dan jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapkan program 

kepuasan pelanggan harus memiliki produk 

berkualitas baik dan layanan prima. Paling tidak, 

standarnya harus menyamai para pesaing utama 

dalam industri. Untuk itu berlaku prinsip “quality 

comes first, satisfaction programs follow”. 

Biasanya perusahaan yang tingkat kepuasan 

pelanggannya tinggi menyediakan tingkat layanan 

pelanggan yang tinggi pula. Seringkali itu 

merupakan cara mereka menjustifikasi harga yang 

lebih mahal. 

2) Relationship marketing 

Kunci pokok dalam setiap program promosi 

loyalitas adalah upaya menjalin relasi jangka 

panjang dengan para pelanggan. Asumsinya 

adalah bahwa relasi yang kokoh dan saling 

menguntungkan antara penyedia jasa dan 

pelanggan dapat membangun bisnis ulangan 

(repeat business) dan menciptakan loyalitas 

pelanggan. 

3) Program promosi loyalitas 

Program promosi loyalitas diterapkan untuk 

menjalin relasi antara perusahaan dan pelanggan. 

Biasanya, program ini memberikan semacam 

‘penghargaan’ (rewards) khusus (seperti bonus, 

diskon, voucher, dan hadiah yang dikaitkan 

 
5Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: CV Andi Offset, 

2014), 358-361.  
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dengan frekuensi pembelian atau pemakaian 

produk/jasa perusahaan) kepada pelanggan kelas 

kakap atau pelanggan rutin agar tetap loyal pada 

produk dari perusahaan bersangkutan. 

4) Fokus pada pelanggan terbaik 

Pelanggan terbaik bukan sekadar mereka 

yang termasuk heavy users. Tentu saja mereka 

berbelanja banyak, namun kriteria lainnya 

menyangkut pembayaran yang lancar dan tepat 

waktu, tidak terlalu banyak membutuhkan 

layanan tambahan (karena mereka telah sangat 

paham mengenai cara berinteraksi dengan 

perusahaan) dan relatif tidak sensitif terhadap 

harga (lebih menyukai stabilitas ketimbang terus 

menerus berganti pemasok untuk mendapatkan 

harga termurah) 

5) Sistem penangan komplain secara efektif 

Penanganan komplain terkait erat dengan 

kualitas produk. Perusahaan harus terlebih dahulu 

memastikan bahwa barang dan jasa yang 

dihasilkannya benar-benar berfungsi sebagaimana 

mestinya sejak awal. Baru setelah itu, jika ada 

masalah, perusahaan segera berusaha 

memperbaikinya lewat sistem penanganan 

komplain. Jadi, jaminan kualitas harus 

mendahului penanganan komplain. Sistem 

penanganan komplain yang efektif membutuhkan 

beberapa aspek, seperti:  

a) permohonan maaf kepada pelanggan atas 

ketidaknyamanan yang mereka alami 
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b) empati terhadap pelanggan yang marah 

c) kecepatan dalam penanganan keluhan 

d) kewajaran atau keadilan dalam memecahkan 

masalah/keluhan 

e) kemudahan bagi konsumen untuk 

menghubungi perusahaan (via saluran telepon 

bebas pulsa, surat, e-mail, fax, maupun tatap 

muka langsung) dalam rangka menyampaikan 

komentar, kritik, saran, pertanyaan, dan/atau 

komplain. 

6) Unconditional guarantees 

Unconditional guarantees dibutuhkan untuk 

mendukung keberhasilan program kepuasan 

pelanggan. Garansi ini bermanfaat dalam 

mengurangi risiko pembelian oleh pelanggan, 

memberikan sinyal mengenai kualitas produk dan 

secara tegas menyatakan bahwa perusahaan 

bertanggungjawab atas produk/jasa yang 

diberikannya. Garansi yang baik harus memiliki 

beberapa karakteristik pokok, seperti:  

a) Tidak bersyarat (tidak dibebani dengan 

berbagai macam peraturan, ketentuan, atau 

pengecualian yang membatasi/ menghambat 

kebijakan pengembalian atau kompensasi) 

b) Spesifik 

c) Realistik (tidak bombastis yang cenderung 

tidak bisa dipenuhi) 

d) Berarti/meaningful (mencakup aspek-aspek 

penyampaian jasa yang penting bagi 

pelanggan) 
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e) Dinyatakan dalam bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami (tidak dalam bahasa hukum 

yang berbeli-belit) 

f) Mudah direalisasikan/ditagih bila menyangkut 

kompensasi atau ganti rugi tertentu) 

7) Program pay-for-performance 

Program kepuasan pelanggan tidak bisa 

terlaksana tanpa adanya dukungan sumber daya 

manusia organisasi. Sebagai ujung tombak 

perusahaan yang berinteraksi langsung dengan 

para pelanggan dan berkewajiban memuaskan 

mereka, karyawan juga harus dipuaskan 

kebutuhannya. Dengan kata lain, total customer 

satisfaction harus didukung pula dengan total 

quality reward yang mengkaitkan sistem penilaian 

kinerja dan kompensasi dengan kontribusi setiap 

karyawan dalam penyempurnaan kualitas dan 

peningkatan kepuasan pelanggan. 

e. Metode Pengukuran Kepuasan Nasabah 

Menurut Fandy Tjiptono pengukuran kepuasan 

pelanggan adalah sebagai berikut: 6 

1) Kepuasan pelanggan keseluruhan  

Cara yang paling sederhana untuk mengukur 

kepuasan pelanggan adalah langsung 

menyanyakan kepada pelanggan seberapa puas 

mereka dengan produk atau jasa spesifik tertentu. 

 

 

 
6Tjiptono, Pemasaran Jasa, 368.  
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2) Dimensi kepuasan pelanggan  

Cara yang dilakukan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan adalah dengan mengidentifikasi kunci-

kunci kepuasan pelanggan, meminta pelanggan 

menilai produk atau jasa perusahaan berdasarkan 

intem-intem spesifik, meminta pelanggan untuk 

menentukan dimensi-dimensi yang menurut 

mereka paling penting dalam menilai kepuasan 

pelanggan keseluruhan. 

3) Konfirmasi harapan 

Dalam konsep ini, kepuasan pelanggan tidak 

diukur langsung, namun berdasarkan 

keseuaian/ketidaksesuaian antara harapan 

pelanggan dengan kinerja aktual produk 

perusahaan pada sejumlah atribut atau dimensi 

penting. 

4) Niat beli ulang 

Kepuasan pelanggan diukur secara behabivoral 

dengan jalan menanyakan apakah pelanggan akan 

berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan 

lagi. 

5) Kesediaan untuk merekomendasi 

Kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan 

produk kepada teman atau keluarga menjadi 

ukuran yang penting untuk dianalisis dan 

ditindaklanjuti. 

6) Ketidakpuasan pelanggan 

Beberapa macam aspek yang sering dikaji guna 

mengetahui ketidakpuasan pelanggan yaitu 

komplain, pengembalian produk, biaya garansi, 
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penarikan kembali produk dari pasar, gethok tular 

negatif, dan konsumen yang beralih ke pesaing. 

2. Kualitas Produk 

a. Pengertian Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong Kualitas produk 

adalah karakteristik produk yang tergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.78 

b. Dimensi Kualitas Produk 

Menurut David A. Garvin apabila perusahaan 

ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya 

dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek 

dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen 

untuk membedakan produk yang dijual perusahaan 

tersebut dengan produk pesaing. Dimensi kualitas 

produk yaitu sebagai berikut:9 

1) Kinerja (Performance) 

Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi 

utama suatu produk. Ini manfaat atau khasiat 

utama produk yang kita beli. Biasanya ini menjadi 

pertimbangan pertama kita dalam membeli suatu 

produk. 

2) Kemampuan pelayanan (serviceability) 

Sesuai dengan maknanya, disini kualitas 

produk ditentukan atas dasar kemampuan 

diperbaiki: mudah, cepat, dan kompeten. Produk 

 
7Philip Kotler dan Gery Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, 272. 
8Ibid., 272. 
9David A. Garvin, What Does Product Quality Really Mean? (Sloan 

Manajemen Review, 1984), 30-32.  
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yang mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak 

atau sulit diperbaiki. 

3) Keandalan (reliability)  

Dimensi keandalan adalah peluang suatu produk 

bebas dari kegagalan saat menjalankan fungsinya. 

4) Fitur (feature) 

Dimensi fitur merupakan karakteristik atau 

ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar 

suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option 

bagi konsumen. Kalau manfaat utama sudah 

standar, fitur sering kali ditambahkan. Idenya, 

fitur bisa meningkatkan kualitas produk kalau 

pesaing tidak memiliki. 

5) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to 

specification) 

Conformance adalah kesesuaian kinerja 

produk dengan standar yang dinyatakan suatu 

produk. Ini semacam “janji” yang harus dipenuhi 

oleh produk. Produk yang memiliki kualitas dari 

dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya. 

c. Atribut Produk 

Atribut yang menyertai dan melengkapi 

produk (karakteristik atribut produk) adalah: 10 

1) Merek (Brand)  

Merek (Brand) adalah nama, istilah, tanda, 

simbol, atau rancangan, atau   kombinasi   dari   

 
10Philip Kotler dan Gery Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, 272 

– 276. 
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semua   ini   yang   dimaksudkan   untuk 

mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau 

kelompok penjual dan membedakannya dari 

produk pesaing. Pemberian merek merupakan 

masalah pokok dalam strategi produk. Pemberian 

merek itu mahal dan memakan waktu, serta dapat 

membuat produk itu berhasil atau gagal. Nama 

merek yang baik dapat menambah keberhasilan 

yang besar pada produk. 

2) Pengemasan (Packing) 

Pengemasan (Packing)  adalah  kegiatan  

merancang  dan  membuat wadah  atau  

pembungkus  suatu  produk.  

3) Kualitas Produk (Product Quality) 

Kualitas Produk (Product Quality) adalah 

kemampuan suatu produk untuk  melaksanakan  

fungsinya  meliputi,  daya  tahan  keandalan, 

ketepatan  kemudahan operasi  dan perbaikan,  

serta  atribut  bernilai lainnya.  Untuk  

meningkatkan  kualitas  produk  perusahaan  

dapat menerapkan  program ”Total  Quality  

Manajemen (TQM)".  Selain mengurangi 

kerusakan produk,  tujuan  pokok  kualitas  total  

adalah untuk  meningkatkan  nilai  pelanggan. 
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d. Tingkat Produk 

Menurut Kotler dan Armstrong dalam 

merencanakan penawaran suatu produk, pemasar 

harus memahami lima tingkat produk, yaitu:11 

1) Produk Utama (Care Benefit), yaitu manfaat yang 

sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh 

pelanggan dari setiap produk. 

2) Produk Generik (Basic Produk), adalah produk 

dasar yang mampu memenuhi fungsi pokok 

produk yang paling dasar. 

3) Produk Harapan (Expected Product), adalah 

produk formal yang ditawarkan dengan berbagai 

atribut dan kondisi secara normal (layak) 

diharapkan dan disepakati untuk dibeli. 

4) Produk Pelengkap (Augment Product), adalah 

berbagai atribut produk yang dilengkapi atau 

ditambahkan dengan berbagai manfaat dan 

layanan, sehingga dapat memberikan tambahan 

kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk 

pesaing. 

5) Produk Potensial (Potential Product), adalah 

segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk 

dimasa mendatang. 

 

 

 
11Philip Kotler dan Gery Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, 267-

268. 
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3. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan  

Menurut Parasuraman, Berry dan Zeithaml 

“Service quality is a measure of how well the service 

level delivered matches customer expectations. 

Delivering quality service means conforming to 

customer expectations on a consistent basis”. 

Artinya kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa 

baik tingkat layanan yang disampaikan sesuai 

dengan harapan pelanggan. Mendefinisikan kualitas 

layanan berarti memenuhi harapan pelanggan secara 

konsisten.12 

b. Kriteria Kualitas Pelayanan 

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

mengembangkan suatu alat ukur kualitas pelayanan 

yang disebut SERVQUAL (Service Quality) yang 

dapat digunakan untuk memahami harapan persepsi 

konsumen terhadap kualitas pelayanan dan membagi 

kualitas pelayanan dengan sepuluh dimensi sebagai 

berikut:13 

1) Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya 

tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material 

yang digunakan perusahaan, serta penampilan 

karyawan. 

 
12A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, A 

Conceptual Model Of Service Quality And Its Implications For Future 

Research (American Marketing Association, 25 Mei 2009), 42. 
13Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Servic, Quality & 

Satisfaction (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 198.   
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2) Daya tangkan (responsiveness), berkenaan dengan 

kesediaan dan kemampuan pada karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan mereka, serta menginformasikan 

kapan jasa akan diberikan dan kemudian 

memberikan jasa secara cepat. 

3) Jaminan (assurance), yakni perilaku para 

karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan 

bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggan. 

Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu 

bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani 

setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

4) Kehandalan (reliability), berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan 

jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

5) Empati (empathy), berarti bahwa perusahaan 

memahami masalah para pelanggan dan bertindak 

demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memliki jam operasi yang nyaman. 
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c. Atribut Kualitas Pelayanan 

Atribut kualitas pelayanan yang dapat 

memuaskan pengguna industri jasa adalah sebagai 

berikut: 14 

1) Ketepatan waktu pelayanan, yaitu kemampuan 

karyawan untuk menyelesaikan pelayanan dengan 

waktu proses yang lebih cepat sehingga dapat 

meminimkan waktu tunggu bagi nasabah. 

2) Akurasi pelayanan, yaitu pelayan yang berkaitan 

dengan reabilitas pelayanan, tanggung jawab, dan 

bebas dari kesalahan-kesalahan. 

3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan 

pelayanan, terutama bagi karyawan yang berada 

di garis depan secara langsung berinteraksi dan 

melayani nasabah. 

4) Kelengkapan, yaitu ketersediaan sarana 

pendukung serta pelayanan komplementer 

lainnya, seperti buku pedoman, denah, dan 

sebagainya. 

5) Kemudahan mendapatkan pelayanan, seperti 

outlet, cukupnya jumlah karyawan yang melayani, 

administrasi, fasilitas pendukung, seperti 

komputer untuk memproses data dan lain-lain. 

6) Variasi model pelayanan, yang berkaitan dengan 

inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam 

pelayanan. 

 
14Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), 91-92.  
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7) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, 

berkaitan lokasi, ruangan tempat pelayanan, 

kemudahan menjangkau tempat parkir kendaraan, 

ketersediaan informasi dan sebagainya. 

8) Pelayanan pribadi, yaitu pelayanan yang berkaitan 

dengan flesibilitas, penanganan permintaan 

khusus. 

9) Pendukung pelayanan, seperti lingkungan, 

kebersihan, ruang tunggu yang sejuk, nyaman, 

indah dan lain-lain. 

4. Keterkaitan antara Variabel Kualitas Produk, 

Kualiats Pelayanan dan Kepuasan Nasabah 

a. Keterkaitan antara kualitas produk dengan kepuasan 

nasabah 

Kualitas produk adalah karakteristik produk 

yang tergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan 

atau diimplikasikan.15 Kepuasan nasabah merupakan 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.16 

Menurut Irawan kepuasan pelanggan ditentukan oleh 

persepsi yang di berikan oleh pelanggan apabila 

mereka puas atau harapannya terpenuhi dan merasa 

sangat puas apabila harapan pelanggan terlampaui.17  

 
15Philip Kotler dan Gery Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 

Keduabelas, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2008), 272. 
16Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 

13, Jilid 1, 138-140.  
17Hadi Irawan, 10 Prinsipkepuasan Pelanggan, 37-38.  



25 
 

 

Menurut Garvin, Gronroos dan Steenkamp 

menyatakan bahwa jika produk memenuhi harapan 

pelanggan maka pelanggan akan senang dan 

menganggap bahwa produk ini dapat diterima dan 

bahkan berkualitas tinggi dengan kata lain kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal 

ini menunjukkan Tujuan perusahaan menawarkan 

produk berkualitas tinggi untuk tujuan kepuasan 

pelanggan. Kualitas menjadi konsep yang total dari 

produk yang diandalkan untuk memuaskan 

kebutuhan.18 

b. Keterkaitan antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan nasabah 

Menurut Parasuraman, Berry dan Zeithaml 

“Service quality is a measure of how well the service 

level delivered matches customer expectations. 

Delivering quality service means conforming to 

customer expectations on a consistent basis”. 

Artinya kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa 

baik tingkat layanan yang disampaikan sesuai 

dengan harapan pelanggan. Mendefinisikan kualitas 

layanan berarti memenuhi harapan pelanggan secara 

konsisten.19 

 
18Dyah Kusumawati dan Abdul Syakur, “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya 

Pada Komunikasi Words Of Mouth”, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 

5, No 1 (2006), 49-50.  
19A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, A 

Conceptual Model Of Service Quality And Its Implications For Future 

Research, 42-47.  
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Kepuasan nasabah merupakan perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.20 

Menurut Irawan kepuasan pelanggan ditentukan oleh 

persepsi yang di berikan pleh pelanggan apabila 

mereka puas atau harapannya terpenuhi dan merasa 

sangat puas apabila harapan pelanggan terlampaui.21 

Menurut Parasuraman menyatakan bahwa pada 

awal proses pelayanan, pelanggan barharap 

memperoleh pelayanan yang menawarkan lebih dari 

apa yang diharapkan. Perlu adanya pemahaman 

mengenai harapan yang memuaskan. Hal ini 

bertujuan untuk perusahaan mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan nasabah.22 Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Intan Kamila, di mana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah.23 

 
20Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 

13, Jilid 1, 138-140.  
21Hadi Irawan, 10 Prinsipkepuasan Pelanggan, 37-38.  
22Dyah Kusumawati dan Abdul Syakur, “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya 

Pada Komunikasi Words Of Mouth”, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 

5, No 1 (2006), 49-50.  
23Intan, “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Jakarta Simprug)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  

2017),  93-94. 
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c. Keterkaitan kualitas produk dan pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah 

Sebagaimana yang dikatakan Parasuraman, 

Garvin, Gronroos dan Steenkamp yang telah 

disebutkan di pembahasan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kualita produk dan kualitas 

pelayanan mempengaruhi kepuasan nasabah.  

B. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Hali 

Matus Sa’diyah (2018) dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Koperasi “Sumber Makmur” Berbasis Syariah Di 

Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten 

Ngawi”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah Koperasi Sumber Makmur 

Berbasis Syariah Di Desa Sumberbening Kecamatan 

Bringin Kabupaten Ngawi, adakah pengaruh kualitas 

produk terhadap kepuasan nasabah Koperasi Sumber 

Makmur Berbasis Syariah Di Desa Sumberbening 

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, adakah pengaruh 

kualitas pelayanan dan kualitas produk yang ditawarkan 

secara simultan terhadap kepuasan nasabah Koperasi 

Sumber Makmur Berbasis Syariah Di Desa Sumberbening 

Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Metode yang 

digunakan adalah metode analisis regresi sederhana dan 

analisis regresi barganda. Menunjukkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh sebesar 0,335 atau 33,5% terhadap 

kepuasan nasabah,  kualitas pelayanan berpengaruh 

sebesar 0,773 atau 77,3% terhadap kepuasan nasabah, 
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kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-

sama berpengaruh sebesar 0,538 atau 53,8%.24 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Miming 

Okta Nuraini (2018) dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan 

Nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo”. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo, apakah 

ada pengaruh keunggulan produk terhadap kepuasan 

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo, apakah ada 

pengaruh kualitas pelayanan dan keunggulan produk 

terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi 

sederhana dan analisis regresi barganda. Menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh sebesar 0,858 atau 

85,5% terhadap kepuasan nasabah, keunggulan produk 

berpengaruh sebesar 0,773 atau 77,3%, kualitas pelayanan 

dan keunggulan produk secara bersama-sama berpengaruh 

sebesar 0,571 atau 57,1%. 25 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Intan 

Kamila (2017) dengan judul pengaruh “Pengaruh Kualitas 

Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasanah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

 
24Hali Matus Sa’diyah, “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Koperasi “Sumber Makmur” 

Berbasis Syariah Di Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten 

Ngawi”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 84-86. 
25Miming Okta Nuraini, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah di BRI syariah KCP 

ponorogo”,  Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 74.  
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Jakarta Simprug)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah kualitas produk 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah, 

apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Metode yang digunakan 

adalah metode analisis regresi linier barganda. 

Menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh sebesar 

0,446 atau 44,6% terhadap kepuasan nasabah, kualitas 

pelayanan berpengaruh sebesar 0,342 atau 34,2% terhadap 

kepuasan nasabah.26 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Jamari 

(2017) dengan judul pengaruh “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Khususnya Siswa 

SMA atau SMK DIY dalam Menggunakan Layanan 

Kolam Renang UNY Yogyakarta”. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa 

saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen khususnya 

siswa SMA atau SMK DIY dalam menggunakan layanan 

kolam renang UNY Yogyakarta. Metode yang digunakan 

adalah metode survei. Menunjukkan bahwa keandalan 

berpengaruh sebesar 0,199 atau 19,9% terhadap kepuasan 

nasabah, ketanggapan berpengaruh sebesar 0,20 atau 20% 

terhadap kepuasan, keyakinan berpengaruh sebesar 0,202 

atau 20,2% terhadap kepuasan nasabah, empati 

berpengaruh sebesar 0,196 atau 19,6% terhadap 

 
26Intan, “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Jakarta Simprug)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  

2017),  93-94. 
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kepuasannasabah, berwujud berpengaruh sebesar 

0,201atau 20,1% terhadap kepuasan nasabah.27 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Abil 

Fauzan Arifki dan Fullchin Nurtjahjani (2018) dengan 

judul pengaruh “Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Alfabeth 

Store Pasuruan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas produk dan 

kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen di Alfabeth Store Pasuruan. Metode 

yang digunakan adalah metode analisis regresi linier 

barganda. Menunjukkan bahwa kualitas produk dan 

kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh 

sebesar 59,2%.28 

Tabel 2.1  

Kenelitian Terdahulu  

Nama 

peneliti 

dan tahun 

Judul 

penelitian 

Hasil 

penelitian 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

Hali 

Matus 

Sa’diyah, 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk dan 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

Penelitian Hali 

fokus ke 

produk semua 

 
27Jamari, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Khususnya Siswa SMA atau SMK DIY Dalam Menggunakan Layanan 

Kolam Renang UNY Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: UNY Yogyakarta, 

2017), 52.  
28Abil Fauzan Arifki dan Fullchin Nurtjahjani, “Pengaruh Kualitas 

Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Alfabeth 

Store Pasuruan”, Jurnal Aplikasi Bisnis, volum 4 (Malang: Politekning 

Negeri Malang, 2018), 284.  
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2018 Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

Koperasi 

“Sumber 

Makmur” 

Berbasis 

Syariah Di 

Desa 

Sumberbenin

g Kecamatan 

Bringin 

Kabupaten 

Ngawi. 

bahwa kualitas 

produk 

berpengaruh 

sebesar 0,335 

atau 33,5% 

terhadap 

kepuasan 

nasabah,  

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

sebesar 0,773 

atau 77,3% 

terhadap 

kepuasan 

nasabah, 

kualitas 

produk dan 

kualitas 

pelayanan 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

sebesar 0,538 

atau 53,8%. 

kebutuhan. 

Sedangkan 

penelitian ini 

lebih fokus ke 

produk 

tabungan. 

 

Miming 

Okta 

Nuraini, 

2018 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

dan 

Keunggulan 

Produk 

Terhadap 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

sebesar 0,858 

Penelitian 

Miming fokus 

ke semua 

produk. 

Sedangkan 

penelitian ini 

lebih fokus ke 
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Kepuasan 

Nasabah di 

BRI Syariah 

KCP 

Ponorogo. 

atau 85,5% 

terhadap 

kepuasan 

nasabah, 

keunggulan 

produk 

berpengaruh 

sebesar 0,773 

atau 77,3%, 

kualitas 

pelayanan dan 

keunggulan 

produk secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

sebesar 0,571 

atau 57,1%. 

produk 

tabungan. 

 

Intan 

Kamila, 

2017 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasanah 

(Studi Kasus 

Pada Bank 

Syariah 

Mandiri 

Cabang 

Jakarta 

Simprug). 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

produk 

berpengaruh 

sebesar 0,446 

atau 44,6% 

terhadap 

kepuasan 

nasabah, 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

sebesar 0,342 

Penelitian 

Intan 

menggunakan 

metode partial 

least square 

(PLS). 

Sedangkan 

penelitian ini 

mengunakan 

metode 

analisis regresi 

linier 

berganda. 



33 
 

 

atau 34,2% 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

Jamari, 

2017 

Faktor-

Faktor yang 

Mempengaru

hi Kepuasan 

Konsumen 

Khususnya 

Siswa SMA 

atau SMK 

DIY dalam 

Menggunaka

n Layanan 

Kolam 

Renang 

UNY 

Yogyakarta. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

keandalan 

berpengaruh 

sebesar 0,199 

atau 19,9% 

terhadap 

kepuasan 

nasabah, 

ketanggapan 

berpengaruh 

sebesar 0,20 

atau 20% 

terhadap 

kepuasan, 

keyakinan 

berpengaruh 

sebesar 0,202 

atau 20,2% 

terhadap 

kepuasan 

nasabah, 

empati 

berpengaruh 

sebesar 0,196 

atau 19,6% 

Penelitian 

Jamari hanya 

membahas 

kualitas 

pelayanan. 

Sedangkan 

penelitian ini 

membahas 

kualitas 

produk dan 

kualitas 

pelayanan. 

Selain itu 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskripsi 

dengan 

presentase. 

Sedangkan 

penelitian ini 

mengunakan 

metode 

analisis regresi 

linier 

berganda. 
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terhadap 

kepuasannasab

ah, berwujud 

berpengaruh 

sebesar 

0,201atau 

20,1% 

terhadap 

kepuasan 

nasabah. 

Abil 

Fauzan 

Arifki dan 

Fullchin 

Nurtjahja

ni, 2018 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

Di Alfabeth 

Store 

Pasuruan. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

produk dan 

kualitas 

pelayanan 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

sebesar 59,2%. 

Penelitian Abil 

menggunakan 

metode 

analisis regresi 

linier 

berganda. 

Sedangkan 

penelitian ini 

mengunakan 

metode 

analisis regresi 

linier 

sederhana dan 

regresi linier 

berganda. 

 

Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hali Matus 

Sa’diyah. Teori yang digunakan yaitu kualitas produk 

menggunakan Fandy Triptono, kualitas pelayanan 

menggunakan Kasmir. Sedangkan penelitian ini penulis 
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menggunakan teori kualitas produk David A. Garvin, 

sedangkan kualitas pelayanan Parasuraman, Zeithaml dan 

Berry.  

Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miming Okta 

Nuraini. Teori yang digunakan yaitu keunggulan produk 

menggunakan Tengku Edyansyah, kualitas pelayanan 

menggunakan Wahyu Tri Yuliastuti dan kepuasan nasabah 

menggunakan  Fandy Triptono. Sedangkan penelitian ini 

penulis menggunakan teori kualitas produk David A. 

Garvin, sedangkan kualitas pelayanan Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry, kepuasan nasabah menggunakan Hadi 

Irawan.  

Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Kamila. 

Teori yang digunakan yaitu kualitas produk menggunakan 

Mullins, Orville, Larreche dan Boyd, kualitas pelayanan 

menggunakan Othman dan Owen, kepuasan nasabah 

menggunakan Sumarni dan metode yang digunakan regresi 

linier sederhana. Sedangkan penelitian ini penulis 

menggunakan teori kualitas produk David A. Garvin, 

sedangkan kualitas pelayanan Parasuraman, Zeithaml dan 

Berry, kepuasan nasabah menggunakan Hadi Irawan dan 

metode yang digunakan regresi linier sederhana dan 

regresi linier berganda.  

Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jamari. Teori 

yang digunakan yaitu tidak menggunakan kualitas produk, 

kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah menggunakan 

hendy, metode yang digunakanregresi linier berganda. 



36 
 

 

Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan teori 

kualitas produk David A. Garvin, sedangkan kualitas 

pelayanan Parasuraman, Zeithaml dan Berry, kepuasan 

nasabah menggunakan Hadi Irawan  dan metode yang 

digunakan regresi linier sederhana dan regresi linier 

berganda.  

Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abil Fauzan 

Arifki dan Fullchin Nurtjahjani. Teori yang digunakan 

yaitu kualitas produk menggunakan Marian, kualitas 

pelayanan menggunakan lewis dan booms, kepuasan 

nasabah menggunakan lupiyoadi, metode yang digunakan 

survei. Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan 

teori kualitas produk David A. Garvin, sedangkan kualitas 

pelayanan Parasuraman, Zeithaml dan Berry, kepuasan 

nasabah menggunakan Hadi Irawan  dan metode yang 

digunakan regresi linier sederhana dan regresi linier 

berganda.  

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono kerangka pemikiran merupakan 

model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting.29 Berdasarkan tujuan penelitian, 

teori tentang kepuasan nasabah, kualitas produk dan 

kualitas pelayanan serta penelitian terdahulu di atas, maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah: 

 
29Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 60-61.  
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa 

kualitas produk mempengaruhi kepuasan nasabah, kualitas 

pelayanan mempengaruhi kepuasan nasabah, serta kualitas 

produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama 

mempengaruhi kepuasan nasabah. Penyusunan kerangka 

pemikiran mengacu pada buku  Sugiyono yang berjudul 

metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.30 

D. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

 
30Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 60.   

Kualitas 

Pelayanan 

 (X2) 

 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

 

 

 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 
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dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.31 

Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Garvin, 

Gronroos dan Steenkamp menyatakan bahwa jika produk 

memenuhi harapan pelanggan maka pelanggan akan 

senang dan menganggap bahwa produk ini dapat diterima 

dan bahkan berkualitas tinggi dengan kata lain kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini 

menunjukkan Tujuan perusahaan menawarkan produk 

berkualitas tinggi untuk tujuan kepuasan pelanggan. 

Kualitas menjadi konsep yang total dari produk yang 

diandalkan untuk memuaskan kebutuhan.32 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halimatus 

Sa'diyah (2018) dan Intan kamila (2017), menunjukkan 

bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. Oleh sebab itu dalam penelitian ini diharapkan 

dengan mempertahankan bahkan mengembangkan  

keunggulan-keunggulan produk tabungan diharapakan 

mampu meningkatkan kepuasan nasabah.  

H0 : Tidak ada pengaruh antara kualitas produk 

terhadap kepuasan nasabah dalam menabung 

pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo.  

 

 
31Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 64. 
32Dyah Kusumawati dan Abdul Syakur, “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya 

Pada Komunikasi Words Of Mouth”, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 

5, No 1 (2006), 49-50.  
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H1 : Terdapat pengaruh antara kualitas produk 

terhadap kepuasan nasabah dalam menabung 

pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo.  

Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Parasuraman 

menyatakan bahwa pada awal proses pelayanan, pelanggan 

barharap memperoleh pelayanan yang menawarkan lebih 

dari apa yang diharapkan. Perlu adanya pemahaman 

mengenai harapan yang memuaskan. Hal ini bertujuan 

untuk perusahaan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah.33 Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Kamila, di 

mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah.34 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hali Matus 

Sa’diyah (2018), Miming Okta Nuraini (2018) dan Intan 

kamila (2017), menunjukkan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Oleh sebab itu 

dalam penelitian ini diharapkan dengan mempertahankan 

bahkan meningkatkan pelayanan diharapakan mampu 

meningkatkan kepuasan nasabah. 

 

 
33Dyah Kusumawati dan Abdul Syakur, “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya 

Pada Komunikasi Words Of Mouth”, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 

5, No 1 (2006), 49-50.  
34Intan, “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Jakarta Simprug)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  

2017),  93-94. 
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H0 : Tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah dalam menabung 

pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo.  

H2 : Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah dalam menabung 

pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo.  

Sebagaimana yang dikatakan Garvin, Parasuraman, 

Gronroos dan Steenkamp yang telah disebutkan di 

pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualita produk dan kualitas pelayanan mempengaruhi 

kepuasan nasabah. Penelitian terdahulu yang dilakukan 

Hali Matus Sa’diyah (2018), menunjukkan kualitas produk 

dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah.  

H0 : Tidak ada pengaruh antara kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

dalam menabung pada Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo.  

H3 : Terdapat pengaruh antara kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

dalam menabung pada Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rencana Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berdasarkan filsafat positivistik yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sempel 

tertentu. Menurut Sugiyono metode kuantitatif 

menggunakan data yang berwujud angka-angka dan cara 

pembahasannya dengan uji statistik, teknik perhitungan 

secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga 

dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku 

umum.1 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

karakteristik dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, yang kemudian akan ditarik 

kesimpulannya.2 Macam-macam variabel dalam 

penelitian dibedakan menjadi:3 

a. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

 
1Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 65.  
2Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), 10.  
3Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 39.  
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perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 

kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2).  

Indikator kualitas produk yaitu:4 

1) Kinerja 

2) Kemampuan pelayanan 

3) Keandalan  

4) Fitur 

5) Kesesuaian dengan spesifikasi  

Indikator kualitas pelayanan yaitu:5 

1) Bukti fisik 

2) Daya tahan 

3) Jaminan 

4) Kehandalan 

5) Empati  

b. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah suatu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah kepuasan nasabah (Y). 

Indikator kualitas produk yaitu:6 

1) Kesesuaian harapan 

2) Keinginan berkunjung kembali 

3) Kesiapan merekomendasikan 

 
4David A. Garvin, What Does Product Quality Really Mean? (Sloan 

Manajemen Review, 1984), 25-43. 
5A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, A 

Conceptual Model Of Service Quality And Its Implications For Future 

Research (American Marketing Association, 25 Mei 2009), 42-47. 
6Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 

13, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2008), 140. 
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2. Definisi Operasional 

Sementar definisi operasional variabel merupakan 

suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dengan memberi arti atau menspesifikkan kegiatan atau 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur variabel tersebut. Definisi operasional 

masing-masing variabel dalam penelitin adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional7 

Variabel dan 

Definisi 

Operasional 

Indikator  Sumber  

Kualitas produk 

(X1) 

Kualitas produk 

adalah karakteristik 

produk yang 

tergantung pada 

kemampuannya 

untuk memuaskan 

kebutuhan 

pelanggan yang 

dinyatakan atau 

diimplikasikan. 

1. Kinerja 

2. Kemampuan 

Pelayanan  

3. Kehandalan  

4. Fitur  

5. Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi  

David A. 

Garvin, What 

Does Product 

Quality Really 

Mean? (Sloan 

Manajemen 

Review, 

1984), 25-43. 

Kualitas 

pelayanan (X2) 

Kualitas pelayanan 

adalah ukuran 

seberapa baik 

tingkat layanan 

yang disampaikan 

1. Bukti fisik  

2. Daya tahan  

3. Jaminan 

4. Kehandalan  

5. Empati 

A. 

Parasuraman, 

Valarie A. 

Zeithaml, dan 

Leonard L. 

Berry, A 

Conceptual 

 
7Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 114.  
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sesuai dengan 

harapan pelanggan.  

Model Of 

Service 

Quality And 

Its 

Implications 

For Future 

Research 

(American 

Marketing 

Association, 

25 Mei 2009), 

42-47. 

Kepuasan (Y) 

Kepuasan nasabah 

merupakan 

perasaan senang 

atau kecewa yang 

dirasakan seseorang 

yang berasal dari 

perbandingan 

antara kesannya 

terhadap kinerja 

(hasil) suatu produk 

dan harapan-

harapannya, dengan 

kata lain kepuasan 

sebagai evaluasi 

paska konsumen 

dimana suatu 

alternatif yang 

dipilih setidaknya 

memenuhi atau 

melebihi harapan. 

1. Kesesuaian 

harapan 

2. Keinginan 

berkunjung 

kembali  

3. Kesiapan 

merekomenda

sikan  

Philip Kotler 

dan Kevin 

Lane Keller, 

Manajemen 

Pemasaran 

Edisi 13, Jilid 

1 (Jakarta: 

Erlangga, 

2008), 140. 
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C. Populasi, Sampel dan Teknis Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakreristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.8 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nasabah tabungan pada Bank Muamalat KCP Ponorogo 

sebanyak 4.837 responden, yang tersebar pada nasabah 

Tabungan iB Muamalat Haji dan umrah, Tabungan iB 

Hijrah, Tabungan iB Muamalat Valas, TabunganKu, 

Tabungan iB Muamalat Berencana, Tabungan iB 

Muamalat Prima dan Tabungan iB Muamalat Simpel.9 

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti.10 Sampel  yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili).11 Menurut 

slovin untuk menentukan besarnya sample dicari 

dengan rumus: 12 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

keterangan  :   

n = Sampel 

N = Populasi 

e = Perkiraan tingkat kesehatan (10%) 

 
8Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 61.  
9Sugiyono, Wawancara, 8 Januari 2019.  
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Yogyakarta: Rineka Cipta, 

1992), 104. 
11Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 81.  
12Ibid., 16.   
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Jumlah populasi nasabah tabungan pada Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

sebanyak 4.837 nasabah dan tingkat kesalahan yang 

dikehendaki adalah 10%,  maka jumlah sample dapat 

digunakan adalah sebagai berikut: 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

n= 
4837

1+4837 x (0.1)2
 

n = 97,97 → 98  jika dibulatkan 

3. Teknis Pengambilam Sampel 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis 

sampling Insidental yaitu teknis penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.13 

D. Jenis dan Sumber data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian 

kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa 

angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih 

lanjut dalam analisis data. Sumber data adalah segala 

sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

secara primer. Sumber data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari jawaban 

 
13Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 85. 
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responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner 

dari variabel kualitas produk, kualitas pelayanan dan 

kepuasan nasabah.14 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data dan mengelola data 

dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan 

data menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya.15 

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah Tabungan 

Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

Dalam penelitian ini peneliti standby di Bank Muamalat 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Saat ada nasabah 

yang datang peneliti menanyakan apakan nasabah 

memiliki tabungan, apabila memiliki peneliti memberikan 

kuesioner (angket). Agar tidak terjadi kesalahan saat 

mengisi kuesioner (angket), peneliti mendampingi. 

Responden yang datang di Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo terhitung pada tanggal 24 sd. 26 Juni 

2019.  

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian atau pengumpulan data adalah 

suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data atau untuk mengukur nilai variabel 

yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

 
14Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 82. 
15Ibid., 142. 
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pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial dalam hal penelitian ini adalah 

variabel-variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.  

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakaan 

adalah kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dalam 

penelitian ini ada 3 bagian yaitu pertanyaan-pernyataan 

yang berhubungan dengan kualitas produk, kualitas 

pelayanan dan kepuasan nasabah. Responden atau nasabah 

hanya cukup memberikan tanda check list (√ ) pada pilihan 

jawaban yang tersedia. Dalam penelitian ini menggunakan 

5 pilihan/skala dalam menentukan sikap dalam fenomena 

sosial yang dinyatakan dalam pernyataan atau pertanyaan 

di kuesioner (angket) tersebut. Di masing-masing 

instrumen akan diberi jawaban dan nilai berdasarkan Skala 

Likert diantaranya:16 

a. Sangat Setuju (SS)  : Skor 5  

b. Setuju (S)   : Skor 4 

c. Netral (N)   : Skor 3 

d. Tidak Setuju (TS)  : Skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1 

 

 

 

 

 
16Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 93-94.  



49 
 

 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

1. Uji Instrumen 

Adapaun cara yang digunakan untuk menguji 

validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah alat untuk mengukur sah 

atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Sebuah 

instrument dikatakan valid, jika instument itu 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur 

menurut situasi dan tujuan tertentu. Dengan kata 

lain, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah 

instrument dianggap valid, jika instrument itu benar-

benar dapat dijadikan alat untuk mengukur apa yang 

diukur.17  

Uji validitas ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan masing-masing skor pertanyaan 

dengan total skor. Apabila nilai rhitung > rtabel maka 

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian itu 

dianggap valid. Sedangkan Apabila nilai rhitung < rtabel 

maka pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. 

Nilai r tabel dicari dengan degree of freedom (df) = 

n-2, dimana n adalah jumlah sampel dan alpha atau 

tingkat signifikan 0,05 atau 5%.18 

 
17Danang Sunyoto, Praktik Spss Untuk Kasus Dilengkapi Contoh 

Penelitian Bidang Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 110.   
18Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 

21 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 53. 
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Rumusan ini digunakan untuk uji validitas 

konstruk dengan teknik korelasi product moment, 

yaitu:19 

rhitung = 
𝑛(𝛴𝑥𝑦)−(𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

√[𝑛(𝛴𝑥2)−(𝛴𝑥)2 ][𝑛(𝑦2)−(𝛴𝑦)2]
 

keterangan:  

Rxy : Koefisien korelasi antara x dan y 

n : Jumlah sempel 

Ʃxy : Jumlah perkalian antara skor x dan skor  

Y : Jumlah total skor x 

X : Jumlah skor y 

X2 : Jumlah dari kuadrat x 

Y2 : Jumlah kuadrat y 

Menurut Sugiyono hasil perhitungan berupa 

koefisien korelasi dapat menggambarkan derajat 

ketepatan atau derajat validitas suatu alat test, yang 

menurut ketentuan berkisar antara 0,00 s.d +1,00 

(0,00 ≤ K ≥ +1,00 dimana K adalah koefisien 

korelasi). Untuk menafsirkan tinggi rendahnya 

validitas dan koefisien korelasi, digunakan pedoman 

sebagai berikut:20 

0,00 s.d. 0,20: hampir tidak ada korelasi (alat tes 

tidak valid) 

0,21 s.d. 0,40: korelasi rendah (validitas rendah) 

0,41 s.d. 0,60: korelasi sedang (validitas sedang) 

0,61 s.d. 0,80: korelasi tinggi (validitas tinggi) 

0,81 s.d. 1,00: korelasi sempurna (validitas 

sempurna) 

 
19Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 36.  
20Ibid., 37. 
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Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila:21 

1) Koefisien korelasi product moment melebihi 0,3. 

2) Koefisien korelasi product moment > r-tabel (α ; n 

– 2) n = jumlah sampel 

3) Nilai sig. < α. 

Untuk mempermudah perhitungan peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS untuk 

menguji validitas instrumen dengan melihat nilai 

sig. harus < α (0,05). 

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 reliabilitas alat ukur 

dapat dilakukan secara eksternal maupun intesrnal. 

Secara eksternal. Pengujian dapat dilakukan test 

retest, equivalent dan gabungan kaduanya. Secara 

internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan 

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada 

instrumen dengan teknik tertentu.22 

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas 

dengan internal consistency, yaitu dilakukan dengan 

cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian 

data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. 

Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi 

 
21Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan 

Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 

77.  
22Ibid., 55. 
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reliabilitas instrumen. Dalam penelitian ini pengujian 

reliabilitas dilakukan dengan teknik belah dua dari 

spearman brown, yakni:23 

ri =
2𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
 

di mana:  

ri = reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb = korelasi produk moment antara belahan pertama 

dan kedua 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, 

heteroskedastis dan autokorelasi pada model regresi. 

Model linier dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model regresi digunakan 

untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan 

dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. 

Selain itu dapat di uji dengan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk model 

regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menujukan 

bahwa persamaan regresi untuk model dalam 

penelitian ini memiiki sebuah data yang normal.24 

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas adalah uji untuk melaksanakan 

uji regresi, yaitu untuk mengetahui apakah antara 

variabel independen/bebas (X) dan variabel 

 
23Andhita, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, 95. 
24Ibid., 59-61. 
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dependen/terikat (Y) itu berbentuk linier (garis lurus) 

atau tidak. Kriteria yang digunakan dalam uji 

linieritas ini adalah apabila dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier apabila nilai P-

value atau ditunjukkan oleh nilai sig. > 0,05 dan 

sebaliknya apabila nilai P-value atau ditunjukkan 

oleh nilai sig. < 0,05 maka data tidak linier atau non 

linier. Apabila data tersebut berbentuk linier maka 

uji akan dilanjutkan ke uji regresi linier berganda.25 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam uji regresi linier berganda perlu uji 

heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, 

terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap/sama, maka hal tersebut disebut 

homoskedastisitas dan jika residual variansnya tidak 

sama atau berbeda, disebut sebagai 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas.26 

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

uji glejser yaitu mengusulkan untuk meregres nilai 

absolud residual terhadap variabel bebas. 

Pengolahan kemudian absolutkan nilai residual 

(AbsUt) dengan menu Transform > compute variabel 

> regresikan variabel (AbsUt) sebagai variabel 

 
25Andhita, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, 55. 
26Tony Wijaya,  Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), 124.  
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dependen dan variabel promosi dan produk sebagai 

variabel independen dengan cara analyze > 

regression > linier > ok. Lihat hasil pada tabel 

coefficients (a) pada kolom sig. Apabila nilai sig. > 

0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas.27 Dengan dasar 

pengambilan keputusan:28 

1) Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai thitung 

lebih kecil dari ttabel dan nilai signifikansi lebih 

dari 0,05. 

2) Terjadi heteroskedastisitas jika nilai thitung lebih 

besar dari ttabel dan nilai signifikasi lebih kecil dari 

0,05. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t sebelumnya pada 

model regresi linier yang dipergunakan. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Persamaan regresi linier bergada yang baik adalah 

yang tidak memiliki masalah autokorelasi.29 Cara 

mendetek dengan uji Durbin-Waston (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 30 

 
27Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 

21, 53.  
28Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam 

Penelitian, 108.  
29Wijaya,  Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 119.  
30Wijaya,  Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 41. 
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1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di 

bawah -2 atau DW < -2 

2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW diantara 

-2 dan +2 atau ≤ DW ≤ +2 

3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas 

+2 atau DW > +2. 

e. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui apakah ada korelasi antara variabel 

independen. Model uji regresi sebaiknya tidak terjadi 

multikolinearitas. Cara mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas adalah: 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi 

model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara 

individual variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2) Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup 

tinggi (di atas 0,90) maka hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolinearitas.31 

3) Multikolinieritas juga dapat dilihat dari:32 

a) Nilai tolerance ≤ 10 maka terjadi 

multikolinearitas dan apabila nilai tolerance ≥ 

10 maka tidak terjadi tolerance. 

b) Nilai VIF (variance inflation factory) VIF, jika 

VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas dan 

apabila nilai tolerance ≤ 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 
31Ibid., 119.  
32Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 21, 

108.  
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4) Adanya multikolinearitas apabila nilai eigenvalue 

sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol.33 

3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen.34 

Analisis regresi linier sederhana digunakan persamaan 

untuk garis regresi sebagai berikut:35 

Y = a + b X  

Dimana : 

Y : Subyek dalam variabel dependen yang 

diprediksikan  

a : Konstan 

b : Koefisien regresi  

X  : Variabel bebas  

4. Uji Regresi Linier Berganda 

Adapun teknik analisis data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah yaitu menggunakan 

regresi linear sederhana. Adapun model regresi linier 

berganda yaitu: 36 

Y = a + b1 X1+b2 X2 + e 

Dimana : 

Y : Subyek dalam variabel dependen yang 

diprediksikan  

 
33Wijaya,  Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 119. 
34Sunyoto, Praktik Spss, 121. 
35Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 379.  
36Ibid., 301.  
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a : Konstan  

b1 b2 : Koefisien regresi  

X1X2 : Variabel bebas 

e : Standar error (5%) 

5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel 

dapat derlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). 

a. Uji t atau Parsial 

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 

secara individu dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.37 Tujuan dilakukan uji signifikansi secara 

parsial dua variabel bebas terhadap variabel terikat 

adalah untuk mengukur secara terpisah kontribusi 

yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat.38 Adapun prosedur uji t 

secara manual adalah sebagai berikut :39 

1) Membuat hipotesis nihil dan hipotesis alternative 

dalam bentuk kalimat. 

2) Menentukan tingkat signifikan (α) 

besarnya tingkat signifikan (α) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 5% atau α =0,05. 

3) Kaidah pengujian 

Jika ttabel ≤ thitung maka H0 ditolak 

4) Menghitung besarnya thitung dan ttabel  

 
37Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 21, 

97.  
38Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 304.  
39Ibid., 286 
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a) Menghitung nilai thitung Rumus:  

ttabel =  
𝑟√𝑛−2

√1−(𝑟)2
 

Dimana : 

r : nilai korelasi, dapat dihitung dengan rumus 

berikut 

ttabel =
𝑛 (𝛴𝑋𝑌)−(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√𝑛𝛴(𝑋2)−𝛴𝑋2 𝑛𝛴(𝑋𝑌2)(𝛴𝑌)2
 

n : sampel 

b) Menentukan nilai ttabel 

Nilai ttabel dapat dicari dengan 

menggunakan table t-student. Bila pengujian 

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

ttabel = t (α/2)(n-2) 

c) Membandingkan ttabel dan thitung 

Tujuan membandingkan anatara ttabel 

dengan thitung adalah untuk mengetahui, apakah 

H0 ditolak atau diterima berdasarkan kaidah 

pengujian.  

d) Mengambil keputusan, yakni menerima atau 

menolak H0  

Dalam penelitian ini, perhitungan akan 

disesuaikan dengan hasil keluaran (output) 

berdasarkan perhitungan SPSS. 

b. Uji F atau Simultan 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersama-sama yaitu menggunakan 

Fhitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:40 

 
40Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 304.  
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1) Menentukan hipotesis dalam uraian kalimat 

2) Menetukan taraf signifikan (α) 

Menggunakan taraf signifikan (α) = 5% 

3) Kaidah pengujian  

H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel artinya 

diantara variabel independen secara bersama-

sama tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

H0 ditolak jika Fhitung ˃ Ftabel, artinya 

diantara variabel independen secara bersama-

sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

4) Menghitung Fhitung dan Ftabel 

a) Menghitung nilai Fhitung dengan rumus: 

Fhitung = 
(𝑅𝑋1𝑋2 ,𝑌)2 (𝑛−𝑚−1)

𝑚(1−𝑅2𝑋1𝑋2,𝑌)
 

Dimana: 

m = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah responden 

b) Menentukan nilai Ftabel  

Nilai Ftabel dapat dicari dengan menggunakan 

tabel F 

Rumus: 

Ftabel = F (1-α)(dka,dkb) 

Dimana : 

dka = Jumlah Variabel bebas (pembilang) 

dkb = n-m-1 (Penyebut) 

c) Membandingkan Ftabel dan Fhitung 
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c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X1 

(kualitas produk), X2 (kualitas pelayanan) terhadap 

Y (kepuasan nasabah). Adapun pedoman untuk 

memberikan interpretasi koefisien korelasi atau 

seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen) 

digunakan pedoman.41 

Tabel 3.2 

Tingkat koefisien korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

 

 
41Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 396.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi  Obyek Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat  

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di 

Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 

1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha 

muslim yang kemudian mendapat dukungan dari 

Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi 

pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H.1 

Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang 

diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan 

instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit 

Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut 

mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor 

Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan 

teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-

channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, 

dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut 

menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi 

tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.2 

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia 

mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar 

sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa 

 
1PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Penguatan Ekosistem Bisnis 

Syariah (Jakarta: Pt. Bank Muamalat Indonesia, 2018), 48.  
2Ibid., 48 
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Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan 

percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas 

(PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) sebanyak 5 kali dan merupakan lembaga 

perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan 

Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi 

tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat 

Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.3 

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, 

Bank semakin melebarkan sayap dengan terus 

menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh 

Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin 

untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, 

Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta 

satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di 

Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 

kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. 

Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan 

yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 

jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih 

dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui 

Malaysia Electronic Payment (MEPS).4 

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, 

Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada 

logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness 

terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern 

dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai 

 
3PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Penguatan Ekosistem Bisnis 

Syariah, 48 
4 Ibid., 48. 
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pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara 

nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank 

beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam 

memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia 

Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan 

syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan 

dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan 

layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan 

Sedekah (ZIS).5 

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia 

bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin 

baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan 

strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia 

akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best 

Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong 

Regional Presence”.6 

2. Visi dan Misi  

Visi dan misi Bank Muamalat, yaitu:7 

a. Visi Bank Muamalat  

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk 

dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi 

yang diakui di tingkat regional. 

b. Misi Bank Muamalat  

Membangun lembaga keuangan syariah yang 

unggul dan berkesinambungan dengan penekanan 

 
5PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Penguatan Ekosistem Bisnis 

Syariah, 48. 
6Ibid., 48. 
7Ibid., 64. 
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pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip 

kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia 

yang islami dan professional serta orientasi investasi 

yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada 

seluruh pemangku kepentingan. 

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat 
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4. Produk Tabungan Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo 

Produk tabungan Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo, yaitu:8 

a. Tabungan 

1) Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah 

Sejak tahun 1999 Bank Muamalat selalu 

mendapat kepercayaan dari Kementrian Agama 

menjadi salah satu BPS BPIH (Bank Penerima 

Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji).  

2) Tabungan iB Muamalat Hijrah 

Tabungan iB Muamalat adalah tabungan nyaman 

untuk digunakan kebutuhan transaksi dan 

berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang 

berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai 

macam program subsidi belanja di merchant lokal 

dan luar negeri. 

3) Tabungan iB Muamalat Valas  

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing 

US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) 

yang ditujukan untuk melayani kebutuhan 

transaksi dan investasi yang lebih beragam, 

khususnya yang melibatkan mata uang USD dan 

SGD. Diperuntukkan usia 18 tahun ke atas dan 

Institusi yang memiliki legalitas badan. 

 

 

 
8PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Penguatan Ekosistem Bisnis 

Syariah, 52. 
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4) TabunganKu 

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan 

dengan persyaratan mudah dan ringan. 

5) Tabungan iB Muamalat Berencana 

Tabungan ini digunakan untuk perencanaan 

pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, 

uang muka rumah/kendaraan, berkurban saat Idul 

Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, 

persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau 

impian lainnya. 

6) Tabungan iB Muamalat Prima 

Tabungan iB Muamalat Prima adalah tabungan 

untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis 

sekaligus investasi dengan aman dan 

menguntungkan. Tabungan iB Muamalat Prima 

dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold 

yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa. 

7) Tabungan iB Muamalat Simpel 

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah 

tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah 

dan sederhana serta fitur yang menarik untuk 

mendorong budaya menabung sejak dini. 

B. Hasil Pengujian Instrumen  

1. Uji validitas  

Uji validitas ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan masing-masing skor pertanyaan 

dengan total skor. Apabila nilai rhitung > rtabel maka 

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian itu 

diangga valid. Sedangkan Apabila nilai rhitung < rtabel  
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maka pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. Nilai r 

tabel dicari dengan degree of freedom (df) = n-2, 

dimana n adalah jumlah sampel dan alpha atau tingkat 

signifikan 0,05 atau 5%. Nilai rtabel yang digunakan 

untuk subyek (N) sebanyak 30 adalah mengikuti 

ketentuan df = N-2, berarti 30-2=28 dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% maka diperoleh rtabel 

= 0,361.9 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Kode Indikator rhitung rtabel Keterangan 

 

 

 

 

Kualitas 

Produk 

Pro 1 0,810 0,361 Valid 

Pro 2 0,362 0,361 Valid 

Pro 3 0,810 0,361 Valid 

Pro 4 0,424 0,361 Valid 

Pro 5 0,638 0,361 Valid 

Pro 6 0,810 0,361 Valid 

Pro 7 0,690 0,361 Valid 

Pro 8 0,362 0,361 Valid 

Pro 9 0,638 0,361 Valid 

Pro 10 0,810 0,361 Valid 

 

 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 

 

 

 

Pel 1 0,746 0,361 Valid 

Pel 2 0,426 0,361 Valid 

Pel 3 0,625 0,361 Valid 

Pel 4 0,447 0,361 Valid 

Pel 5 0,584 0,361 Valid 

Pel 6 0,625 0,361 Valid 

Pel 7 0,760 0,361 Valid 

Pel 8 0,569 0,361 Valid 

Pel 9 0,569 0,361 Valid 

Pel 10 0,760 0,361 Valid 

 

 

Kep 1 0,680 0,361 Valid 

Kep 2 0,545 0,361 Valid 

 
9Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 

21 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 53. 
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Kepuasan 

Nasabah 

Kep 3 0,798 0,361 Valid 

Kep 4 0,692 0,361 Valid 

Kep 5 0,545 0,361 Valid 

Kep 6 0,501 0,361 Valid 

        Sumber: data primer yang diolah, 2019. 

Berdasarkan hasil uji validitas atau variabel 

kualitas produk dengan jumlah item pernyataan 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan 

sudah valid sebab memiliki nilai rhitung lebih dari 0,374. 

Untuk vadiabel kualitas pelayanan dengan jumlah item 

pernyataan 10, maka dapat disimpulkan bahwa semua 

item pertanyaan sudah valid sebab memiliki nilai rhitung 

lebih dari 0,374. Sedangkan untuk variabel kepuasan 

nasabah dengan jumlah item pernyataan 6, dapat 

disimpulkan bahwa semua item pertanyaan sudah valid 

karena memiliki nilai rhitung lebih dari 0,374.  

2. Uji reliabilitas 

Reliabilitas diukur dengan uji satistika cronbach’s 

alpha dengan cara membandingkan nikai alpa dengan 

standarnya. Reliabilitas suatu variabel baik jika 

memiliki cronbach’s alpha > 0,60. Berikut disajikan 

tabel hasil pengujian reliabilitas. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel  Reliability 

coefficient  

Cronbach’s 

alpha 

Keterangan  

Kualitas produk (X1) 10 

pernyataan 

0,830 Reliabel  

Kualitas pelayanan 

(X2) 

10 

pernyataan 

0,826 Reliabel  

Kepuasan nasabah 

(Y) 

6 

pernyataan 

0,684 Reliabel  

           Sumber: data primer yang diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas hasil uji reliabilitas 

untuk variabel penelitian nilai cronbach’s alpha > 

0,60 yang artinya item pertanyaan pada kuesioner 

pada penelitian dianggap reliabel atau layak.  

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Hasil Pengujian Deskripsi Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah 

tabungan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo dengan jumlah populasi sebesar 4.837 

nasabah dan sampel yang digunakan sebesar 98 

responden yang terdiri dari nasabah Tabungan iB 

Muamalat Haji dan umrah, Tabungan iB Hijrah, 

Tabungan iB Muamalat Valas, TabunganKu, Tabungan 

iB Muamalat Berencana, Tabungan iB Muamalat Prima 

dan Tabungan iB Muamalat secara umum dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Identitas Nasabah Berdasarkan Jenis Kalamin 
Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 56 57,1 57,1 57,1 

perempuan 42 42,9 42,9 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

       Sumber: Pengolahan data primer, 2019.  

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui tentang 

jenis kelamin responden nasabah Bank Muamalat 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yang diambil 

sebagai responden yang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah laki-laki yakni sebesar 56 responden 
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dengan persentase 57,1%. Sedangkan perempuan yakni 

sebesar 42 responden dengan persentase 42,9%. 

2. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kualitas 

produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) sebagai 

variabel bebas (independent) dan kepuasan nasabah (Y) 

sebagai variabel terikat (dependent). Data variabel-

variabel tersebut di peroleh dari hasil kuesioner yang 

telah disebar kepada responden penelitian. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini: 

a. Hasil Skor Kuesioner Kualitas Produk (X1) 

Tabel 4.4 

Skor Kuesioner Kualitas Produk 

No. 

Item 

Total 

SS 

% Total 

S 

% Total 

N 

% 

Pro1 41 41,8 49 50 3 3,1 

Pro2 45 45,9 41 41,8 9 9,2 

Pro3 39 39,8 37 37,8 18 18,4 

Pro4 33 33,7 53 54,1 9 9,2 

Pro5 30 30,6 57 58,2 8 8,2 

Pro6 35 35,7 55 56,1 5 5,1 

Pro7 41 41,8 46 46,9 8 8,2 

Pro8 39 39,8 44 44,9 13 13,3 

Pro9 34 34,7 53 54,1 8 8,2 

Pro10 34 34,7 54 55,1 6 6,1 

                  

No. Item Total TS % Total STS % 

Pro1 5 5,1 0 0 

Pro2 3 3,1 0 0 

Pro3 4 4,1 0 0 

Pro4 3 3,1 0 0 

Pro5 3 3.1 0 0 

Pro6 3 3.1 0 0 
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Pro7 3 3,1 0 0 

Pro8 2 2 0 0 

Pro9 3 3,1 0 0 

Pro10 4 4,1 0 0 

                    Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.4 

dapat disajikan bahwa tanggapan responden 

tentang kuesioner item pertanyaan kualitas 

produk (Pro1) adalah sebagai berikut: 41,8% 

menyatakan sangat setuju, 50% setuju, 3,1% 

netral dan 5,1% tidak setuju. Kualitas produk 

(Pro2) adalah sebagai berikut: 45,9% 

menyatakan sangat setuju, 41,8% setuju, 9,2% 

netral dan 3,1% tidak setuju. Kualitas produk 

(Pro3) adalah sebagai berikut: 39,8% 

menyatakan sangat setuju, 37,8% setuju, 18,4% 

netral dan 4,1% tidak setuju.   

Kualitas produk (Pro4) adalah sebagai 

berikut: 33,7% menyatakan sangat setuju, 54,1% 

setuju, 9,2% netral dan 3,1% tidak setuju. 

Kualitas produk (Pro5) adalah sebagai berikut: 

30,6% menyatakan sangat setuju, 58,2% setuju, 

8,2% netral dan 3,1% tidak setuju. Kualitas 

produk (Pro6) adalah sebagai berikut: 35,7% 

menyatakan sangat setuju, 56,1% setuju, 5,1% 

netral dan 3,1% tidak setuju.  Kualitas produk 

(Pro7) adalah sebagai berikut: 41,8% 

menyatakan sangat setuju, 46,9% setuju, 8,2% 

netral dan 3,1% tidak setuju.  
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Kualitas produk (Pro8) adalah sebagai 

berikut: 39,8% menyatakan sangat setuju, 44,9% 

setuju, 13,3% netral dan 2% tidak setuju.  

Kualitas produk (Pro9) adalah sebagai berikut: 

34,7% menyatakan sangat setuju, 34,1% setuju, 

8,2% netral dan 3,1% tidak setuju.  Kualitas 

produk (Pro10) adalah sebagai berikut: 34,7% 

menyatakan sangat setuju, 55,1% setuju, 6,1% 

netral dan 4,1% tidak setuju. 

b. Hasil Skor Kuesioner Kualitas Pelayanan (X2) 

Tabel 4.5 

Skor Kuesioner Kualitas Pelayanan 

No. 

Item 

Total 

SS 

% Total 

S 

% Total 

N 

% 

Pel1 27 27,6 45 45,9 9 9,2 

Pel2 28 28,6 49 50 8 8,2 

Pel3 33 33,7 45 45,9 9 9,2 

Pel4 31 31,6 45 45,9 9 9,2 

Pel5 30 30,6 48 49 8 8,2 

Pel6 36 36,7 44 44,9 7 7,1 

Pel7 38 38,8 42 42,9 9 9,2 

Pel8 36 36,7 40 40,8 13 13,3 

Pel9 39 39,8 42 42,9 7 7,1 

Pel10 35 35,7 41 41,8 11 11,2 

 
No. Item Total TS % Total STS % 

Pel1 17 17,3 0 0 

Pel2 13 13,3 0 0 

Pel3 11 11,2 0 0 

Pel4 13 13,3 0 0 

Pel5 12 12,2 0 0 

Pel6 11 11,2 0 0 
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Pel7 9 9,2 0 0 

Pel8 9 9,2 0 0 

Pel9 10 10,2 0 0 

Pel10 11 11,2 0 0 

    Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.5 

dapat disajikan bahwa tanggapan responden 

tentang kuesioner item pertanyaan kualitas 

pelayanan (Pel1) adalah sebagai berikut: 27,6% 

menyatakan sangat setuju, 45,9% setuju, 9,2% 

netral dan 17,3% tidak setuju. Kualitas 

pelayanan (Pel2) adalah sebagai berikut: 28,6% 

menyatakan sangat setuju, 50% setuju, 8,2% 

netral dan 13,3% tidak setuju. Kualitas 

pelayanan (Pel3) adalah sebagai berikut: 33,7% 

menyatakan sangat setuju, 45,9% setuju, 9,2% 

netral dan 11,2% tidak setuju. Kualitas 

pelayanan (Pel4) adalah sebagai berikut: 31,6% 

menyatakan sangat setuju, 45,9% setuju, 9,2% 

netral dan 13,3% tidak setuju. 

Kualitas pelayanan (Pel5) adalah sebagai 

berikut: 30,6% menyatakan sangat setuju, 49% 

setuju, 8,2% netral dan 12,2% tidak setuju. 

Kualitas pelayanan (Pel6) adalah sebagai 

berikut: 36,7% menyatakan sangat setuju, 44,9% 

setuju, 7,1% netral dan 11,2% tidak setuju. 

Kualitas pelayanan (Pel7) adalah sebagai 

berikut: 38,8% menyatakan sangat setuju, 42,9% 

setuju, 9,2% netral dan 9,2% tidak setuju. 

Kualitas pelayanan (Pel8) adalah sebagai 
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berikut: 36,7% menyatakan sangat setuju, 40,8% 

setuju, 13,3% netral dan 9,2% tidak setuju. 

Kualitas pelayanan (Pel9) adalah sebagai 

berikut: 39,8% menyatakan sangat setuju, 42,9% 

setuju, 7,1% netral dan 10,2% tidak setuju. 

Kualitas pelayanan (Pel10) adalah sebagai 

berikut: 35,7% menyatakan sangat setuju, 41,8% 

setuju, 11,2% netral dan 11,2% tidak setuju. 

c. Hasil Skor Kuesioner Kepuasan Nasabah (Y) 

Tabel 4.6 

Skor Kuesioner Kepuasan Nasabah 

No. 

Item 

Total 

SS 

% Total 

S 

% Total 

N 

% 

Kep1 30 30,6 44 44,9 11 11,2 

Kep2 27 27,6 48 49 9 9,2 

Kep3 33 33,7 47 48 5 5,1 

Kep4 36 36,7 41 41,8 9 9,2 

Kep5 30 30,6 38 38,8 11 11,2 

Kep6 35 35,7 40 40,8 6 6,1 

 

No. Item Total TS % Total STS % 

Kep1 13 13,3 0 0 

Kep2 14 14,3 0 0 

Kep3 13 13,3 0 0 

Kep4 12 12,2 0 0 

Kep5 19 19,4 0 0 

Kep6 17 17,3 0 0 

   Sumber: Pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.6 dapat 

disajikan bahwa tanggapan responden tentang 

kuesioner item pertanyaan kepuasan nasabah (Kep1) 

adalah sebagai berikut: 30,6% menyatakan sangat 
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setuju, 44,9% setuju, 11,2% netral dan 13,3% tidak 

setuju.  Kepuasan nasabah (Kep2) adalah sebagai 

berikut: 27,6% menyatakan sangat setuju, 49% 

setuju, 9,2% netral dan 14,3% tidak setuju.  

Kepuasan nasabah (Kep3) adalah sebagai berikut: 

33,7% menyatakan sangat setuju, 48% setuju, 5,1% 

netral dan 13,3% tidak setuju.   

Kepuasan nasabah (Kep4) adalah sebagai 

berikut: 36,7% menyatakan sangat setuju, 41,8% 

setuju, 9,2% netral dan 12,2% tidak setuju. Kepuasan 

nasabah (Kep5) adalah sebagai berikut: 30,6% 

menyatakan sangat setuju, 38,8% setuju, 11,2% 

netral dan 19,4% tidak setuju.  Kepuasan nasabah 

(Kep6) adalah sebagai berikut: 35,7% menyatakan 

sangat setuju, 40,8% setuju, 6,1% netral dan 17,3% 

tidak setuju. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model regresi digunakan 

untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan 

dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. 

Selain itu dapat di uji dengan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk model 

regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menujukan 

bahwa persamaan regresi untuk model dalam 

penelitian ini memiiki sebuah data yang normal.10 

 
10Andhita, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, 59-61. 
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Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 98 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,28423786 

Most Extreme Differences 

Absolute ,076 

Positive ,043 

Negative -,076 

Kolmogorov-Smirnov Z ,751 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,626 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

               Sumber: Output IBM SPSS 21 

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel 4.7 

bahwa besarnya nilai signifikansi sebesar 0,626. Jika 

nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data tidak 

normal dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa signifikansi 0,626 > 0,05 

artinya data berdistribusi normal.  

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah apabila dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila 

nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig. > 0,05 

dan sebaliknya apabila nilai P-value atau 

ditunjukkan oleh nilai sig. < 0,05 maka data tidak 

linier atau non linier.11 

 
11Andhita , Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, 55. 
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1) Uji Linieritas pada Kualitas Produk (X1) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Linieritas Kualitas Produk 

Hubungan Sig Kesimpulan 

Kualitas Produk (X1) 

terhadap Kepuasan 

Nasabah (Y) 

0,841 Linier 

Sumber: Data primer diolah dengan IBM SPSS 21 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa 

hubungan antara kulitas produk dengan kepuasan 

nasabah yang memiliki nilai P-value atau 

ditunjukkan oleh nilai sig, yaitu 0,841 > 0,05. Hal 

tersebut berarti bahwa dalam model regresi 

memiliki hubungan yang linier antara variabel X1 

dan Y, sehingga penelitian layak untuk dipakai.  

2) Uji Linieritas pada Kualitas Pelayanan (X2) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Linieritas Kualitas Pelayanan 

Hubungan Sig Kesimpulan 

Kualitas Pelayanan 

(X2) terhadap 

Kepuasan Nasabah (Y) 

0,096 Linier 

Sumber: Data primer diolah dengan IBM SPSS 21 

Hasil dari pengujian terlihat pada Tabel 4.9 

menunjukkan bahwa hubungan antara kulitas 

produk dengan kepuasan nasabah yang memiliki 

nilai P-value atau ditunjukkan oleh nilai sig, yaitu 

0,096 > 0,05. Hal tersebut berarti bahwa dalam 

model regresi memiliki hubungan yang linier 
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antara variabel X2 dan Y, sehingga penelitian 

layak untuk dipakai. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

uji glejser yaitu mengusulkan untuk meregres nilai 

absolud residual terhadap variabel bebas. Lihat hasil 

pada tabel coefficients (a) pada kolom sig. Apabila 

nilai sig. > 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas.12 

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 1,018 1,080  ,943 ,348 

KualitasProduk 
-,046 ,031 -,193 -

1,511 

,134 

KualitasPelayana

n 

,045 ,026 ,219 1,716 ,089 

a. Dependent Variable: RES_2 

           Sumber: Output IBM SPSS 21 

Hasil dari pengujian terlihat pada Tabel 4.10 

bahwa besarnya nilai signifikansi pada variabel 

independen kualitas produk sebesar 0,134 dan 

variabel kualitas pelayanan sebesar 0,089. Karena 

nilai signifikansi variabel kualitas produk dan 

kualitas pelayanan lebih besar dari 0,05, maka dapat 

 
12Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 21, 

53.  
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disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi.  

d. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda yang baik 

adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. 

Cara mendeteksi terjadinya autokorelasi dengan 

metode Durbin-Watson, uji durbin watson hanya 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya konstanta 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi 

diantara variabel bebas. Hipotesis yang akan diuji 

yaitu:13 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watso

n 

1 ,714a ,510 ,500 1,29769 2,287 

a. Predictors: (Constant), KualitasPelayanan, KualitasProduk 

b. Dependent Variable: KepuasanNasabah 

                  Sumber: Output IBM SPSS 21 

Hasil dari pengujian terlihat pada Tabel 4.11 

menunjukkan nilai DW yang dihasilkan dari model 

regresi adalah 2,250 Sedangkan dari tabel DW 

 
13Tony Wijaya,  Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), 121-122.   
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dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) adalah 

98 serta jumlah variabel independen (k) adalah 2 

diperoleh nilai dL sebesar 1,623 dan dU 1,713. 

Karena nilai DW = 2,287 > dU = 1,713, sehingga 

model regresi tidak terdapar masalah autokorelasi.  

e. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui apakah ada korelasi antara variabel 

independen. Model uji regresi sebaiknya tidak terjadi 

multikolinearitas. Cara mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas adalah: 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi 

model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara 

individual variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2) Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup 

tinggi (di atas 0,90) maka hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolinearitas.14 

3) Multikolinieritas juga dapat dilihat dari:15 

a) Nilai tolerance ≤ 10 maka terjadi 

multikolinearitas dan apabila nilai tolerance ≥ 

10 maka tidak terjadi tolerance. 

b) Nilai VIF (variance inflation factory) VIF, jika 

VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas dan 

apabila nilai tolerance ≤ 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 
14Wijaya,  Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 119.  
15Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 21, 

108.   
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4) Adanya multikolinearitas apabila nilai eigenvalue 

sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol.16 

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Constant) 8,337 1,736 
 

4,802 ,000 
  

KualitasPro

duk 

,300 ,049 ,553 6,093 ,000 ,627 1,596 

KualitasPel

ayanan 

,106 ,042 ,227 2,497 ,014 ,627 1,596 

a. Dependent Variable: KepuasanNasabah 

         Sumber: Output IBM SPSS 21 

Dari hasil Tabel 4.12 diketahui bahwa variabel 

kualitas produk (X1)  mempunyai nilai 

tolerance 0,425 dan VIF sebesar 2,351. Variabel 

kualitas pelayanan (X2) mempunyai nilai tolerance 

0,425 dan VIF sebesar 2,351. Dengan demikian 

seluruh variabel bebas dalam penelitian ini 

 
16Wijaya,  Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 119 
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mempunyai nilai VIF di atas 1 dan di bawah 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

2. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen.17 

Analisis regresi linier sederhana digunakan persamaan 

untuk garis regresi sebagai berikut:18  

Y = a + b X 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil uji koefisien determinasi kualitas produk (X1) 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,691a ,478 ,472 1,33259 

a. Predictors: (Constant), KualitasProduk 

  Sumber: Output IBM SPSS 21 

Dari hasil Tabel 4.13 menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,691 

yang mengartikan bahwa kualitas produk memiliki 

hubungan positif terhadap kepuasan nasabah. Koefisien 

determinasi (R square) sebesar 0,478 menunjukkan 

bahwa kualitas produk memiliki pengaruh sebesar 

47,8% berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan 

52,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

 
 

17Sunyoto, Praktik Spss, 121. 
18Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 379.  
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Tabel 4.14 

Hasil uji koefisien determinasi kualitas pelayanan 

(X2) 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,564a ,318 ,311 1,52239 

a. Predictors: (Constant), KualitasPelayanan 

  Sumber: Output IBM SPSS 21 

Dari hasil tabel 4.14 menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,564 

yang mengartikan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

hubungan positif terhadap kepuasan nasabah. Koefisien 

determinasi (R square) sebesar 0,318 menunjukkan 

bahwa kualitas produk memiliki pengaruh sebesar 

31,8% berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan 

68,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Adapun teknik analisis data yang digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu variabel 

terikat (dependen) yaitu kepuasan nasabah dengan 

variabel bebas (independen) yaitu kualitas produk dan 

kualitas pelayanan.19 Adapun model regresi linier 

berganda yaitu: 20 

Y = a + b1 X1+b2 X2 + e 

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada 

tabel di bawah:  

 
19Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 21, 

108.   
20Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 301.  
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Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8,337 1,736  4,802 ,000 

KualitasProduk ,300 ,049 ,553 6,093 ,000 

KualitasPelayanan ,106 ,042 ,227 2,497 ,014 

a. Dependent Variable: KepuasanNasabah 

     Sumber: Output IBM SPSS 21 

Dari hasil Tabel 4.15 di ketahui persamaan regresi 

linier berganda yang diteliti kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dapat 

digambarkan: 

           Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

           Y = 8,337 + 0,300 X1 + 0,106 X2 + e 

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi 

linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 8,337 artinya apabila 

kualitas produk dan kualitas pelayanan nilainya tetap 

maka kepuasan nasabah sebesar 8,337. 

b. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel kualitas 

produk sebesar 0,300 artinya apabila kualitas produk 

meningkat sebesar 1% maka kepuasan nasabah akan 

bertambah 0,300. 

c. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel kualitas 

pelayanan sebesar 0,106 artinya apabila kualitas 

pelayanan meningkat 1% maka kepuasan nasabah 

akan bertambah 0,106.  
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4. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 

secara individu dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.21 Dalam regresi linier berganda, hal ini 

perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel independen 

memberi pengaruh yang berbeda dalam model, untuk 

mengambilan kesempatannya dinyatakan dengan 

melihat nilai sig. dan membandingkan dengan tarif 

kesalahan (5% atau 0,05) yang dipakai yakni jika 

sig. < 0,05, dan jika thitung > ttabel maka H0 ditolak.22 

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji t     
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 8,337 1,736  4,802 ,000 

KualitasProduk ,300 ,049 ,553 6,093 ,000 

KualitasPelayanan ,106 ,042 ,227 2,497 ,014 

a. Dependent Variable: KepuasanNasabah 

         Sumber: Output IBM SPSS 21 

  

 

 
21Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 21, 

97.  
22Ibid., 99.  
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Berdasarkan Tabel 4.16 di atas menjelaskan bahwa: 

1. Nilai thitung kualitas produk sebesar 6,093 dengan 

signifikan 0,000 dan nilai ttabel  ± 1,660, maka 

thitung > ttabel atau 6,093 > 1.660 artinya kualitas 

produk berpengaruh terhadap kupuasan nasabah.  

2. Nilai thitung kualitas produk sebesar 2,497 dengan 

signifikan 0,001 dan nilai ttabel  ± 1,660, maka 

thitung > ttabel atau 2,497 > 1.660 artinya kualitas 

produk berpengaruh terhadap kupuasan nasabah.  

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersama-sama yaitu menggunakan 

Fhitung antara lain:23 

1) Menggunakan taraf signifikan (α) = 5% 

2) H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel artinya diantara 

variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

3) H0 ditolak jika Fhitung ˃ Ftabel, artinya diantara 

variabel independen secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini: 

 

 

  

 
23Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 304.  
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Tabel 4.17 

Hasil Uji F     
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 166,480 2 83,240 49,430 ,000b 

Residual 159,979 95 1,684   

Total 326,459 97    

a. Dependent Variable: KepuasanNasabah 

b. Predictors: (Constant), KualitasPelayanan, KualitasProduk 

                 Sumber: Output IBM SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas pada kolom F 

dan sig. diperoleh besarnya Fhitung > Ftabel yaitu 

49,430 > 3,090 dengan tingkat signifikan 0,000 < 

0,05. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X1 

(kualitas produk), X2 (kualitas pelayanan) terhadap 

Y (kepuasan nasabah).24 Hasil Koefisien determinasi 

pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini:  

Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien determinasi 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,714a ,510 ,500 1,29769 

a. Predictors: (Constant), KualitasPelayanan, KualitasProduk 

                Sumber: Output IBM SPSS 21 

 
24Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 396.  



88 
 

 

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas menunjukkan 

bahwa besarnya nilai R Square yaitu 0,510. Dengan 

demikian besarnya pengaruh variabel kualitas 

produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah sebesar 51%, adapun sisanya sebesar 49% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

E. Pembahasan  

Dari hasil uji hipotesis menggunakan IMB SPSS 21 

analisis menggambarkan bahwa persamaan regresi sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 

Nasabah dalam Menabung pada Bank Muamalat 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Kualitas produk adalah karakteristik produk yang 

tergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplikasikan.25 Menurut Garvin kualitas produk 

adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk manusia, proses serta lingkungan yang 

mematuhi dan melebihi harapan konsumen.  Dimensi 

yang digunakan untuk mengukur kualitas produk yakni: 

Kinerja (Performance) Kemampuan pelayanan 

(serviceability), Keandalan (reliability), Fitur (feature), 

Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to 

specification).26 

 
25Philip Kotler dan Gery Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 

Keduabelas, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2008), 272. 
26David A. Garvin, What Does Product Quality Really Mean? (Sloan 

Manajemen Review, 1984), 25-43. 
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Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel kualitas produk (X1) 

berpengaruh terhadap variabel kepuasan nasabah dalam 

menabung, artinya jika semakin tinggi atau bagus 

kualitas produk atau sesuai dengan kebutuhan nasabah, 

maka semakin tinggi pula kepuasan nasabah. Hal ini 

didukung dengan hasil variabel kualitas produk 

memiliki nilai thitung > ttabel 6,093 > 1,660 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05 maka hal ini berarti bahwa uji 

hipotesis menerima H1 menolak H0, sehingga, secara 

parsial variabel kualitas produk berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 47,2% dan 52,8% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian 

terdahulu yang juga menunjukkan bahwa ada pengaruh 

kualitas produk terkait kepuasan nasabah. Penelitian 

oleh Halimatus Sa’diyah, bahwa dalam penelitiannya 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah koperasi “Sumber Makmur” Berbasis 

Syariah di desa Sumberbening kecamatan Bringin 

kabupaten Ngawi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

statistik thitung > ttabel (6,185 > 2,000) dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 sedangkan besar pengaruhnya 

33,5%, sedangkan 66,5% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas produk adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah, kualitas produk 

sangat besar pengarunya terhadap kepuasan nasabah, 
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sehingga adanya kualitas produk yang baik akan 

mempengaruhi kepuasan nasabah. Sehingga teori 

tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang juga 

membuktikan bahwa kualitas produk berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah dalam menabung pada Bank 

Muamalat ponorogo.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi atau bagus kualitas produk dan juga sesuai 

dengan kebutuhan nasabah, maka kepuasan nasabah 

juga semakin tinggi atau meningkat, sebaliknya jika 

kualitas produk bank jelek dan juga tidak sesuai dengan 

kebutuhan nasabah maka kepuasan nasabah juga akan 

rendah atau menurun. 

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah dalam Menabung pada Bank Muamalat 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Menurut Parasuraman, Berry dan Zeithaml 

“Service quality is a measure of how well the service 

level delivered matches customer expectations. 

Delivering quality service means conforming to 

customer expectations on a consistent basis”. Artinya 

kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baik tingkat 

layanan yang disampaikan sesuai dengan harapan 

pelanggan. Mendefinisikan kualitas layanan berarti 

memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

Dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas 

pelayanan yakni kehandalan (reliability), daya tanggap 
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(responsiveness), jaminan (assurance), empati 

(empathy) dan bukti fisik (tangibles).27 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel kualitas pelayanan (X2) 

berpengaruh terhadap variabel kepuasan nasabah dalam 

menabung, artinya jika semakin tinggi atau bagus 

kualitas pelayanan atau sesuai dengan kebutuhan 

nasabah, maka semakin tinggi pula kepuasan nasabah. 

Hal ini didukung dengan hasil variabel kualitas produk 

memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 2,497 > 1.660 dengan 

tingkat signifikansi 0,014 < 0,05 maka hal ini berarti 

bahwa uji hipotesis menerima H1 menolak H0, 

sehingga, secara parsial variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 31,8% 

dan 68,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian oleh Halimatus Sa’diyah, bahwa dalam 

penelitiannya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah koperasi “Sumber Makmur” 

Berbasis Syariah di desa Sumberbening kecamatan 

Bringin kabupaten Ngawi. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai statistik thitung > ttabel (6,856 > 2,000) dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 sedangkan besar pengaruhnya 

33,5%, sedangkan 66,5% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan adalah salah satu faktor yang 

 
27A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry, A 

Conceptual Model Of Service Quality And Its Implications For Future 

Research (American Marketing Association, 25 Mei 2009), 42-47.  
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mempengaruhi kepuasan nasabah, kualitas pelayanan 

sangat besar pengarunya terhadap kepuasan nasabah, 

sehingga adanya kualitas pelayanan yang baik akan 

mempengaruhi kepuasan nasabah. Sehingga teori 

tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang juga 

membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah dalam menabung pada Bank 

Muamalat ponorogo.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi atau bagus kualitas pelayanan dan juga sesuai 

dengan kebutuhan nasabah, maka kepuasan nasabah 

juga semakin tinggi atau meningkat, sebaliknya jika 

kualitas pelayanan bank jelek dan juga tidak sesuai 

dengan kebutuhan nasabah maka kepuasan nasabah 

juga akan rendah atau menurun. 

3. Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Terhadap 

Kepuasan Nasabah dalam Menabung pada Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan 

menunjukkan bahwa variabel (X1) dan (X2) 

berpengaruh secara terhadap variabel Y. Kualitas 

produk dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh 

yang terhadap kepuasan nasabah dalam menabung pada 

Bank Muamalat Ponorogo berdasarkan hasil uji F, 

dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 49,430 > 3,090 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 maka hal ini berarti bahwa uji 

hipotesis menerima H1 menolak H0, sehingga secara 

simultan atau bersama-sama variabel kualitas produk 

dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Sedangkan nilai koefisien 
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determinasi (R2) pada R Square yaitu 0,510. Dengan 

demikian besarnya pengaruh variabel kualitas produk 

dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

dalam menabung 51%, adapun sisanya sebesar 49% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian 

terdahulu yang juga menunjukkan bahwa ada pengaruh 

kualitas produk dan kualitas secara bersama-sama atau 

simultan terkait kepuasan nasabah. Penelitian oleh  

Halimatus Sa’diyah, bahwa kualitas produk dan kualitas 

pelayanan secara simultan bahwa kualitas produk dan 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah koperasi “Sumber Makmur” Berbasis Syariah 

di desa Sumberbening kecamatan Bringin kabupaten 

Ngawi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas produk 

terhadap kepuasan nasabah dalam menabung pada Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yakni 

diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 6,093 > 1,660 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan uji regresi linier 

berganga untuk variabel kualitas produk sebesar 0,472 

berarti konstribusi atau peran variabel kualiats produk 

mampu menjelaskan variabel kepuasan nasabah dalam 

menabung sebesar 47,2%.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah dalam menabung pada Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yakni 

diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,493 > 1.660 dengan 

tingkat signifikansi 0,014 < 0,05 dan uji regresi linier 

berganga untuk variabel kualitas pelayanan sebesar 

0,318 berarti konstribusi atau peran variabel kualiats 

pelayanan mampu menjelaskan variabel kepuasan 

nasabah dalam menabung sebesar 31,8%.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas produk dan 

pelayanan secara bersama-sama terhadap kepuasan 

nasabah dalam menabung pada Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo yakni diperoleh nilai fhitung 

> ftabel yaitu 49,430 > 3,090 dan nilai signifikansi 0,000 

< 0,05 dan nilai R Square sebesar 0,510 kenunjukkan 

besarnya konstribusi atau peran kualitas produk dan 

pelayanan mampu menjelaskan variabel kepuasan 

nasabah dalam menabung sebesar 51%. 
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B. Saran  

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya antara lain:  

1. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

harus dapat mempertahankan bahkan mengembangkan 

keunggulan-keunggulan produk tabungan untuk 

meningkatkan kepuasan nasabah. 

2. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

harus menambah teller agar antriannya tidak lama.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah 

variabel independent yang digunakan agar 

menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang 

masalah penelitian yang diteliti dan menambah jumlah 

sampel yang digunakan agar data yang dihasilkan lebih 

akurat. 
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