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ABSTRAK  

 

Fitriani, Wahyu. 2019. tentang Pengaruh  Kualitas Produk Dan Fasilitas Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo. Pembimbing Mansur Azis, M.S.I.  

 

Kata kunci: kinerja, perencanaan ruangan, harapan 

Kualitas produk dan fasilitas memang diperlukan untuk memuaskan nasabah. 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan para 

konsumen agar puas.  Namun pada kenyataannya masih saja  ada nasabah yang tidak 

puas. Dari hasil wawancara terdapat  nasabah yang tidak puas akan transaksi, karena 

faktor produk yang masih belum sesuai dengan keinginan nasabah dan Fasilitas 

kurang seperti tidak adanya nomer antrian pada Teller maupun Customer Service  

sehingga terdapat nasabah yang  memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi 

kembali.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh  

Kualitas Produk Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Analisis datanya menggunakan regresi linier berganda. Metode pengolahan data 

dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi IBM SPSS 21. Sedangkan dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan angket (kuisioner), dengan menggunakan 

tehnik simple random sampling.Populasi dalam penelitian ini 5.089 nasabah Bank 

Muamalat KCP  Ponorogo. Dan sampel yang di gunakan 100. 

 

Hasil penelitian menunjukkan uji t variabel kualitas produk Nilai prob. t 

hitung (sig.) nilainya 0,000 < 0,05 artinya variabel kualitas produk berpengaruh 

terhadap minat kepuasan nasabah (Y).Uji t variabel fasilitas  Nilai prob. t hitung 

(sig.) nilainya 0,000 < 0,05 artinya  variabel fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. dan uji F hitung Nilai prob. (sig.) nilainya 0,000 > 0,05 artinya kualitas 

produk  bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Muamalat.  

Sedangkan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,457 ini artinya bahwa kontribusi 

variabel independen hanya mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

dependen sebesar  45,7% sedangkan sisanya yang 54,3 % dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Bank Syariah dapat dilihat sejak munculnya atau 

berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai pelopor bank-bank syariah 

di Indonesia. Kemudian disusul Bank Syariah Mandiri dan bank-bank Syariah 

lainnya hingga sampai sekarang. Dalam lembaga Syariah tidak terdapat sistem 

bunga karena prinsip operasionalnya menggunakan bagi hasil.  Jika dukungan 

dari Pemerintah kuat, maka dunia usaha, Perbankan Syariah, maupun 

Perbankan Konvensional dapat memperluas jaringan sehingga semakin 

berkembang.
1
 

Bank Syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip Syariah dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum-

hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis. Prinsip Syariah 

memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang 

lebih banyak. Bank Syariah memiliki tugas memberikan jasa keuangan melalui 

penghimpunan dana yaitu tabungan, deposito, giro dan penyaluran dana atau 

peminjaman uang serta jasa-jasa keuangan lainnya.
2
  

Salah satu tujuan utama perusahaan jasa bank adalah menciptakan 

kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah diyakini sebagai kunci sukses pemasaran 

bank, karena itu upaya untuk memperoleh kepercayaan nasabah semakin ketat 

dalam persaingan perbankan. Setiap perusahaan harus memiliki strategi 

                                                           
1
  Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), 56. 

2
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 61. 
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pemasaran yang tepat dalam merebut posisi pasar dan memenangkan 

persaingan. Kepuasan dapat diartikan sebagai perbandingan antara harapan 

sebelum pembelian dan persepsi terhadap kinerja setelah pembelian. Nasabah 

dikatakan puas apabila keinginan yang diterimanya lebih besar (minimal sama) 

dari yang diharapkan, sebaliknya keinginan yang diterima lebih kecil dari yang 

diharapkan maka nasabah tidak puas.
3
   

Kepuasan nasabah adalah hal pokok yang tidak boleh di abaikan, 

dimana kepuasan nasabah merupakan aspek strategis dalam memenangkan 

persaingan mempertahankan citra perusahaan di masyarakat luas. Bagi Bank 

Muamalat KCP Ponorogo Kepuasan nasabah juga menjadi prioritas untuk 

dapat mempertahankan nasabahnya. Bank Muamalat selalu berupaya 

memberikan produk dengan  kualitas unggul dan fasilitas yang memadai sesuai 

dengan keinginan nasabah. Berikut data  nasabah Bank Muamalat produk 

penghimpun dana 3 tahun terakhir: 
4
 

Tabel 1.1 

Data Nasabah 

 

Produk 2016 2017 2018 

Tabungan 5.542 6.305 4.837 

Deposito 140 158 160 

Giro 88 88 92 

Jumlah 5.770 6.551 5.089 

       Sumber: Karyawan Bank Muamalat 

                                                           
3
 Nur Rianto al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), 

192. 
4
 Anang Priambono, Wawancara, 1 Juli 2019. 
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Pada kenyataannya berdasarkan tabel diatas  tahun 2016 bank 

muamalat memiliki nasabah berjumlah 5.770 yang mengalami kenaikan 13% 

di tahun 2017 dengan nasabah berjumlah 6.551, kemudian  tahun 2018 

mengalami penurunan sebesar sebesar 22% dengan jumlah nasabah 5.089.  

Dari hasil wawancara dari Ibu Desi nasabah Bank Muamalat menyatakan 

bahwa beliau tidak puas akan internet banking yang tidak bisa diakses 

meskipun kualitas produk yang diberikan sudah baik.
5
 Sedangkan Ibu Irma 

menyatakan bahwa beliau puas meskipun ATM terkadang macet tidak bisa 

melakukan transaksi.
6
 

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Desi tidak puas 

meskipun kualitas produk yang diberikan baik. Berbanding terbalik dengan 

teori menurut Irfan bahwa yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah 

kualitas produk, jika kualitas produk memenuhi harapan pelanggan maka 

pelanggan akan merasa puas dan menganggap bahwa produk memiliki kualitas 

tinggi dan lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing.
7
 

Sedangkan permasalahan Ibu Irma merasa puas meskipun ATM 

terkadang macet tidak bisa melakukan transaksi. Berbanding terbalik dengan 

teori  menurut Fandy bahwa yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah 

Fasilitas, jika fasilitas yang diberikan baik akan mampu menjadikan para 

konsumen merasa puas, namun bila fasilitas yang diberikan sebaliknya atau 

buruk maka nasabah akan merasa tidak puas dan merasa rugi.
8
  

                                                           
5
 Desi, Wawancara, 15 Juli 2019. 

6
 Irma, Wawancara, 15 Juli 2019. 

7
 Irfan Fahmi, Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 89. 

8
  Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 160. 
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Perusahaan dapat memenuhi keinginan nasabah dengan memperhatikan 

kualitas produknya. Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai yang 

lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing atau sering disebut produk 

plus. Bagi dunia perbankan produk plus harus diciptakan setiap waktu, 

sehingga dapat menarik minat calon nasabah baru atau dapat mempertahankan 

nasabah sekarang. Produk dengan kualitas yang bagus dan terpercaya akan 

selalu berada dalam pikiran konsumen. Kualitas produk ditentukan oleh 

kegunaan dan fungsi termasuk kinerja, daya tahan, kesesuaian spesifikasi dan 

juga kesan produk.
9
 Ketika konsumen puas kemungkinan mereka akan kembali 

melakukan pembelian-pembelian yang lain dan merekomendasikan pada 

teman-teman dan keluarganya tentang perusahaan tersebut.   

Selain kualitas produk bank juga perlu memperhatikan fasilitas. 

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh nasabah 

misalnya seperti tempat duduk, sarana hiburan seperti televisi, maupun 

minuman untuk nasabah. Karena suatu bentuk jasa tidak dapat dilihat, tidak 

dapat dicium dan tidak bisa diraba maka aspek wujud bentuk fisik menjadi 

penting sebagai ukuran dalam meningkatkan kepuasan nasabah. Tujuan dari 

fasilitas adalah untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen dan diharapkan 

konsumen akan mau untuk mengulangi lagi membeli jasa yang disediakan oleh 

perusahaan. Dengan begitu perusahaan telah membentuk suatu kesan yang baik 

terhadap konsumen sehingga mendorong mereka agar mau berhubungan 

                                                           
9
 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 2015), 76. 
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dengan perusahaan setiap kali membutuhkan jasa yang ada pada perusahaan.
10

 

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Dan Fasilitas Terhadap 

Kepuasan Nasabah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.” 

B.  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan nasabah  di  Bank 

Muamalat kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

2. Bagaimana pengaruh fasilitas terhadap kepuasan nasabah di Bank 

Muamalat kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas produk dan fasilitas secara bersama-sama 

terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo? 

C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan nasabah di Bank 

Muamalat kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

2. Mengetahui pengaruh fasilitas terhadap kepuasan nasabah di Bank 

Muamalat kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

3. Mengetahui pengaruh kualitas produk dan fasilitas secara bersama-sama 

terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo.  

 

                                                           
10

  Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, 161.  
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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. Manfaat teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dan 

rujukan  untuk penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sebuah kajian ilmu 

pengetahuan sebagai pengembangan dunia pedidikan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi lembaga keuangan  

Hasil dari penelitin ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya nasabah 

yang bersangkutan tentang kualitas produk dan fasilitas. 

b. Bagi peneliti yang akan datang  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan serta lebih mengerti dan memahami 

teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah yang berhubungan 

dengan manajemen pemasaran. 
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E. Sistematika Penulisan.  

Peneliti mempunyai tujuan untuk memperjelas penulisan skripsi ini 

dengan  menyusun sistematika penulisan, maka peneliti menulisnya dalam 5 

(lima) bab, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULAN  

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian,  sistematika penulisan penelitian. 

2. BAB II TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA  

PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.  

Bab II berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teori, 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bab ini terdiri dari sub bab 

yaitu deskripsi landasan teori yang memuat materi yang dikumpulkan dan 

dipilih dari berbagai sumber digunakan sebagai pedoman dalam 

pembahasan topik, meliputi pengertian kualitas produk, fasilitas dan 

kepuasan nasabah. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III mengenai metode penelitian berisi rancangan penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel,  

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan 

analisis data. 
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4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi hasil pengujian instrumen (Validitas dan Reliabilitas), 

hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis, pembahasan. Terdiri 

dari gambaran umum, profil, visi misi. Hasil penelitian pengaruh kualitas 

produk dan harga terhadap tingkat kepuasan nasbah.  

5. BAB V PENUTUP 

Bab V berisi kesimpulan dan saran  yang diperoleh dari hasil penelitian 

untuk kemajuan obyek penelitian dan penelitian selanjutnya.
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA  

PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS  

A. Landasan Teori  

1. Kepuasan Nasabah  

a. Pengertian Kepuasan  

Kata kepuasan berasal dari bahasa latin satis (artinya cukup 

baik, memadai) dan facio (melakukan atau membuat). Kepuasan bisa 

diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu 

memadai. Kepuasan konsumen terdiri atas tiga komponen yaitu respon 

menyangkut fokus tertentu yang ditentukan pada waktu tertentu.
1
 

Menurut Donni yang dimaksud dengan Kepuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa yang dimiliki seseorang 

berdasarkan perbandingan antara kenyataan yang diperoleh dengan 

harapan yang dimiliki oleh konsumen. Jika barang dan jasa yang dibeli 

oleh konsumen sesuai dengan harapan konsumen maka konsumen 

tersebut puas, begitupun sebaliknya. Karena harapan yang dimiliki 

konsumen cenderung selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya 

pengalaman konsumen.
2
   

Menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

                                                           
1
 Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction (Yogyakarta: 

Andi Offset, 2011), 292. 
2
 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen (Bandung: Alfabeta, 2017), 197. 
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terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada 

dibawah harapan, konsumen tidak puas. Jika kinerja melebihi harapan, 

konsumen amat puas atau senang.
3
 

Menurut Vinna Kepuasan konsumen adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan, keinginan, dam harapan konsumen terhadap 

sebuah produk atau jasa. Konsumen yang puas mengkonsumsi produk 

tersebut secara terus menerus, mendorong konsumen untuk loyal 

terhadap produk dan jasa dan dengan senang hati mempromosikan 

produk tersebut dari mulut ke mulut. Kepuasan konsumen sebagai 

keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa 

setelah mereka memperoleh dan menggunakannya.
4
  

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen atas produk akan 

berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Hal ini ditunjukkan 

konsumen setelah terjadi proses pembelian. Apabila konsumen merasa 

puas, maka dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk 

kembali membeli produk yang sama. Konsumen yang puas juga 

cenderung akan memberikan referensi yang baik terhadap produk 

kepada orang lain.
5
   

 

 

 

                                                           
3 Philip Kotler Dan Kevin Lane Kelle, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2009), 

139. 
4
 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori Dan Praktik (Bandung: Cv Pustaka Setia, 

2015), 233. 
5
 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajagrafindo: 2011),  263.   
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b. Indikator Kepuasan Nasabah  

Berikut indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

nasabah: 
6
 

1) Harapan (Expectations) 

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah 

dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada 

saat proses pembelian dilakukan konsumen berharap bahwa barang 

atau jasa yang diterima sesuai dengan harapan, keinginan dan 

keyakinan. Barang atau jasa yang sesuai harapan menyebabkan 

konsumen merasa puas. 

 Pemahaman mengenai kepuasan konsumen dibangun selama 

fase pra-pembelian melalui proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh konsumen. Sebelum melakukan pembelian, 

konsumen mengembangkan pengharapan atau keyakinan mengenai 

hal-hal yang konsumen harapkan dari suatu produk. Pengharapan ini 

akan dilanjutkan pada fase pasca pembelian ketika mereka secara 

aktif mengkonsumsi kembali produk tersebut.
7
 Sisi positif dari 

harapan seseorang menunjukkan rasa percaya pada suatu jasa yang 

secara ekonomis dapat memberikan keberhasilan, kompeten dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang dapat mendorong 

untuk memenuhi kesenjangan antara keinginan yang ideal dengan 

                                                           
6
 Donni, Perilaku Konsumen, 210-211. 

7 Vinna, Perilaku Konsumen Teori Dan Praktik, 234.  
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yang aktual diterima. Secara subjektif berhubungan dengan 

penilaian, perasaan atau tidak puas. 
8
 

2) Perbandingan (Comparasion)   

Kepuasan konsumen merupakan dampak dari perbandingan 

antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan sesungguhnya 

diperoleh konsumen dari produk yang dibeli tersebut. Ketika 

konsumen membeli suatu produk maka konsumen memiliki harapan 

tentang bagaimana produk tersebut berfungsi.
9
 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja 

barang atau jasa sebelum membeli dengan presepsi kinerja aktual 

barang atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika 

harapan sebelum pembelian sesuatu atau melebihi presepsi 

konsumen terhadap kinerja produk. Selama mengkonsumsi produk, 

konsumen menyadari kegunaan produk aktual dan menerima kinerja 

produk tersebut sebagai dimensi yang penting bagi konsumen.
10

 

3) Pengalaman (Experience) 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka 

terhadap peggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari 

orang lain. Pengalaman masa lampau meliputi hal-hal yang telah 

diketahui konsumen dari yang pernah diterimanya, sementara 

harapan dari waktu ke waktu terus berkembang, seiring dengan 

                                                           
8
 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 85. 

9
 Hans Baihaqi dkk, Riset Pemasaran dan Konsumen (Bogor:PT Penerbit IPB press, 

2013), 143. 
10 Donni, Perilaku Konsumen, 210 
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banyaknya informasi yang diterima, semakin menambah pengalaman 

nasabah.
11

 

4) Konfirmasi (Confirmation) dan Diskonfirmasi (Disconfirmation) 

Konfirmasi, yaitu ketika harapan dan kinerja berada pada level 

yang sama. Diskonfirmasi, adalah perbedaan antara harapan pra 

pembelian dan persepsi pembeli. Reaksi nasabah sangat bervariasi 

yaitu: positive disconfirmation, bila kinerja melebihi yang 

diharapkan; simple disconfirmation, bila kinerja sama dengan yag 

diharapkan; negative disconfirmation, bila kinerja lebih buruk dari 

yang diharapkan.
12

 Konfirmasi terjadi jika harapan sesuai dengan 

kinerja aktual produk. Sebaliknya dikonfirmasi ketika harapan lebih 

tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. 

c. Manfaat Kepuasan Nasabah  

Kepuasan nasabah yang diberikan bank akan berimbas sangat 

luas bagi peningkatan keuntungan bank. Menurut Ali apabila nasabah 

puas maka nasabah akan:
13

  

1) loyal kepada bank, artinya kecil kemungkinan nasabah untuk 

pindah ke bank lain dan akan tetap menjadi nasabah bank yang 

bersangkutan.  

2) Mengulang kembali pembelian produknya, artinya kepuasan 

terhadap pembelian jasa bank akan menyebabkan nasabah membeli 

kembali terhadap jasa yangditawarkan secara berulang-ulang. 

                                                           
11 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 85. 
12

 Ibid., 86.  
13

 Kasmir, Manajemen Perbankan, 264. 
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3) Membeli lagi produk lain dalam bank yang sama, dalam hal ini 

nasabah akan memperluas pembelian jenis jasa yang ditawarkan 

sehingga pembelian nasabah menjadi makin beragam dalam satu 

bank.  

4) Memberikan promosi gratis dari mulut ke mulut, hal ini yang 

menjadi keinginan bank karena pembicaraan tentang kualitas 

pelayanan akan menjadi bukti kualitas jasa yang ditawarkan.  

Untuk dapat mencapai keinginan diatas, atau mencapai 

kepuasan nasabah, maka bank perlu melakukaan atau melaksanakan 

hal-hal berikut:
14

 

1) Kemudahan memperoleh produk bank. Artinya jenis produk yang 

ditawarkan lengkap dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit-

belit atau persyaratan yang memberatkan misalnya dalam 

permohonan kredit.  

2) Kelengkapan dan kegunaan produk termasuk kelengkapan fasilitas 

dan produk yang ditawarkan, misalnya tersedianya fasilitas atm 

diberbagai tempat-tempat strategis.  

3) Penanganan keluhan. Artinya setiap ada keluhan yang dilakukan 

nasabah harus ditanggapi dan ditangani secara cepat dan tepat.  

d. Hubungan Kepuasan dengan Kualitas Produk dan Fasilitas  

Strategi pemasaran diperlukan untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen. Untuk menentukan strategi pemasaran terlebih 

                                                           
14

 Kasmir, Manajemen Perbankan, 265. 
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dahulu dilihat dari peluang pasar dan analisis pesaing agar mengetahui 

posisi pasar.
15

 Berikut indikator yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen adalah:
16

   

a) Kualitas produk, layanan produk yang baik dan memenuhi selera 

serta harapan konsumen dapat memuaskan konsumen. Dasar 

penilaian terhadap pelayanan produk meliputi: jenis produk, mutu 

atau kualitas produk dan persedian produk.  

b) Harga, adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran 

untuk mendapatkan suatu barangatau jasa. Harga merupakan bagian 

yang melekat pada produk yang mencerminkan seberapa besar 

kualitas produk tersebut. Dasar penilaian terhadap harga meliputi: 

tingkat harga dan kesesuaian dengan nilai jual produk, variasi atau 

pilihan harga terhadap produk.  

c) Promosi, merupakan usaha memberikan informasi mengenai manfaat 

produk dan jasa pada konsumen sasaran. Kegiatan promosi 

merupakan kegiatan yang penting karena tanpa promosi jangan 

mengharapkan konsumen dapat mengenal produ k atau jasa yang 

ditawarkan. Promosi merupakan sarana yang ampuh untuk menarik 

dan mempertahankan konsumennya.  

d) Lokasi, lokasi merupakan bagian dari atribut perusahaan yang 

berupa lokasi perusahaan dan kosumen. Penentuan lokasi menjadi 

                                                           
15

 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Kencana, 2013),43. 
16 Donni, Perilaku Konsumen, 209-210. 
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sangat penting,hal ini disebabkan agar konsumen mudah 

menjangkau setiap lokasi yang ada.  

e) Pelayanan karyawan, merupakan pelayanan yang diberikan 

karyawan dalam usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu 

memberikan kepuasan terhadap konsumen. 

f) Fasilitas, merupakan bagian dari perusahaan yang berupa perantara 

guna mendukung kelancaran operasional perusahaan yang 

berhubungan dengan konsumen. Sarana dan prasarana harus 

memberikan rasa nyaman dan aman sehingga nasabah akan merasa 

puas.  

g) Suasana, merupakan faktor pendukung, karena apabila perusahaan 

mengesankan maka konsumen mendapatkan kepuasan. 

2. Kualitas Produk  

a. Pengertian kualitas produk  

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau 

dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk 

dapat berupa barang (benda berwujud) seperti buku, meja dan lain-lain, 

dan jasa (tidak berwujud) seperti jasa dokter, jasa perbankan dan 

lainnya.
17
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Perusahaan mempunyai tugas untuk dapat memenuhi kebutuhan 

konsumennya dari setiap produk yang dihasilkannya. Produk yang 

dipasarkan haruslah produk yang mempunyai tingkat daya saing yang 

tinggi, sehingga saat dipasarkan produk tersebut dapat bertahan dan 

tidak mengecewakan perusahaan yang mendistribusikannya. Aspek 

produk yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk. Kualitas artinya 

keseluruhan ciri dan karakter dari sebuah produk atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang sesuai 

keinginan.
18

  

Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang 

ditawarkan oleh penjual memperoleh nilai jual lebih yang tidak dimiliki 

oleh produk pesaing. Oleh karena itu, perusahaan berusaha 

memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. suatu produk dengan 

penampilan terbaik atau bahkan dengan tampilan lebih baik bukanlah 

merupakan produk dengan kualitas tertinggi jika tampilannya bukanlah 

yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Produk yang berkualitas 

adalah produk yang akan dicari oleh para konsumen, karena konsumen 

menginginkan terpenuhinya kepuasan apabila menggunakan produk 

tersebut.
19

 

Para konsumen sering menilai kualitas suatu produk 

berdasarkan berbagai macam syarat informasi, beberapa diantaranya 
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intrinsik terhadap produk Seperti warna, ukuran, rasa, aroma. 

Sedangkan yang lain bersifat ekstrinsik seperti harga, citra toko, citra 

merk, lingkungan/fasilitas jasa. Konsumen sering merasa takut dengan 

adanya resiko dalam pembelian produk karena adanya ketidakpastian 

mengenai konsekuensi keputusan produk. Strategi konsumen untuk 

mengurangi resiko yang dirasakan meliputi: meningkatkan pencarian 

informasi, kesetiaan teradap produk, membeli produk yang terkenal, 

dan mencari jaminan dalam bentuk garansi uang kembali. Konsep 

resiko yang dirasakan mempunyai hubungan yang penting bagi 

pemasar, yang dapat mempermudah penerimaan produk baru dengan 

memasukkan  strategi pengurangan resiko ke dalam promosi produk 

baru. 
20

 

b. Indikator Kualitas Produk  

Indikator yang digunakan dalam mengukur kepuasan/ketidak 

puasan terhadap produk meliputi:
 21

 

1) Kinerja (performance) 

Kinerja yaitu karakteristik operasi pokok dari produk 

inti(core product) yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumsi 

bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan 

dan kenyamanan dalam mengemudi, dan sebagainya.  Persepsi 

kinerja perbankan didasarkan pada pengetahuan dan penilaian 

terhadap merek, kinerja produk, citra, dan pelayanan bank yang 

                                                           
20

  Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen (Jakarta: PT. Indeks, 

2008), 174. 
21

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 2015), 76-77. 



19 
 

 

diterima oleh nasabah. sekali penilaian terhadap merek, kinerja 

produk, citra, dan pelayanan bank memuaskan, maka kesetiaan 

nasabah akan terbentuk menggunakannya secara berulang-ulang 

untuk jangka panjang.
22

 

2)  Fitur (features) 

Fitur adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk.
23

 Fitur merupakan karakteristik 

sekunder atau pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan 

eksterior seperti dash board, AC, sound system, door lock system, 

power steering, dan sebagainya.
24

   

3) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications)  

Kesesuaian dengan spesifikasi yaitu sejauh mana 

karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, standar keamanan dan 

emisi terpenuhi, seperti ukuran roda untuk truk tentunya harus lebih 

besar daripada mobil sedan.
25

 

4) Serviceability  

Serviceability yaitu kualitas produk ditentukan atas dasar 

kemampuan diperbaiki meliputi kecepatan, kompetensi, 

kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang 

                                                           
22 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 87.  
23

  Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction, 190. 
24

 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 88. 
25

  Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction, 190. 
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memuaskan. Pelayanan yang diberikan tidak terbatas hanya 

sebelum penjualan, tetapi juga selama proses penjualan. Pelayanan 

yang baik akan menghasilkan kepuasan, membangkitkan keinginan 

nasabah untuk memilih produk yang memuaskan kebutuhan.
26

 

c. Manfaat Kualitas Produk 

Agar produk yang dibuat laku di pasaran, maka penciptaan 

produk harus memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan 

keinginan nasabahnya. Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki 

nilai yang lebih baik dari pesaing. Ada banyak keuntungan atau 

manfaat yang dapat diamil dari produk kualitas tinggi:
27

 

1) Untuk meningkatkan penjualan, produk yang memiliki nilai lebih 

akan menjadi pembicaraan dari mulut-mulut antar nasabah. setiap 

kelebihan produk akan dibandingkan dengan produk pesaing, 

sehingga berpotensi untuk menarik nasabah lain atau akan 

memaksa nasabah lama untuk menambah konsumsi produk.  

2) Menimbulkan rasa bangga bagi nasabah, hal ini disebabkan produk 

yang dijual memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk 

pesaing.  

d. Hubungan Kualitas Produk dengan Kepuasan 

Produk merupakan sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam 

hal kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh 

konsumen. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan akan produk, 
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maka konsumen harus mengorbankan sesuatu sebagai balas jasanya, 

misalnya dengan cara pembelian. Suatu produk harus memiliki 

kualitas produk dengan nilai yang tinggi dan lebih baik dibandingkan 

dengan produk pesaing. Kualitas produk dapat dinyatakan sebagai 

harapan dan persepsi konsumen dengan kinerja sesungguhnya. 

Kualitas produk harus sesuai dengan kegiatan dalam pemasaran.  

Menurut Irfan Fahmi kualitas produk jasa perbankan dapat 

mempengaruhi kepuasan melalui ketepatan waktu pelayanan 

penyampaian, ketersediaan produk dan layanan saat dibutuhkan, 

kebenaran janji promosi atas produk dan layanan, kesesuaian pesanan, 

keamanan, dan keselamatan, fleksibilitas pembayaran, ketersediaan 

fasilitas pelayanan dan kemudahan pengambilan termasuk biaya 

administrasi dan pemeliharaannya, serta kemampuan penyempurnaan 

produk layanan secara terus menerus.
28

 

3. Fasilitas  

a. Pengertian Fasilitas 

Menurut Kotler fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja 

disediakan oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh 

konsumen yang bertujuan memberikan kepuasan yang maksimal.
29

 

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik yang 

disediakam oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan 

                                                           
28
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konsumen. Apabila fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, 

maka nasabah akan merasa puas.  

Menurut Fandy fasilitas merupakan segala sesuatu yang 

memudahkan konsumen dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut. 

Fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada sebelum suatu jasa dapat 

ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang 

memudahkan konsumen dalam usaha yang bergerak dibidang jasa, 

segala hal yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan, desain interior, eksterior 

serta kebersihan fasilitas. 
30

 

Menurut Rambat Lupioadi, fasilitas merupakan penampilan, 

kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya dalam 

menunjukkan eksistensinya yang meliputi fasilitas fisik (gedung), 

perlengkapan dan peralatan yang termasuk fasilitas berupa alat, benda-

benda, perlengkapan, uang, ruang tempat kerja.
31

 

Lingkungan penyampaian jasa merupakan aspek yang tidak 

kalah penting dan tidak boleh diabaikan dalam desain jasa. Persepsi 

nasabah terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh suasana yang 

dibentuk dari fasilitas eksterior maupun interior. Fasilitas elegan akan 

menimbulkan prsepsi status sosial tertentu, fasilitas yang sangat hangat 

membangkitkan persepsi nyaman, dan fasilitas professional 

                                                           
30

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa,  160 
31
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menciptakan persepsi berupa rasa aman dan percaya dikalangan 

pelanggan. 
32

 

b. Indikator Fasilitas 

Konsumen yang ingin mencari kenyamanan selama proses 

menunggu pelaksanaan layanan jasa akan lebih merasa nyaman bila 

fasilitas yang digunakan oleh pelanggan dibuat nyaman dan menarik. 

Unsur–unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penyediaan fasilitas 

dalam usaha jasa yaitu:
33

 

1) Perencanaan spasial 

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

perlu di integrasikan dan dirancang secara cermat untuk 

menstimulasi respon intelektual maupun respon emosional dari 

para pemakai atau orang yang melihatnya. Respon semacam inilah 

yang dipersepsikan sebagai kualitas visual. Kualitas ini dapat 

dimanipulasi atau dikendalikan perancang untuk menciptakan 

lingkungan tertentu yang mampu mendorong terbentuknya respon 

pelanggan sebagaimana dikehendaki penyedia jasa.
34

 

2) Perencanaan ruangan 

Perencanaan ruangan mencakup perencanaan interior dan 

arsitektur, seperti penempatan perabotan dan perlengkapannya 

dalam ruangan, desain aliran sirkulasi, dan lain-lain.
35

 

                                                           
32
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33

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, 161-162. 
34 Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction, 181. 
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3) Perlengkapan/perabotan 

Memiliki beberapa fungsi di antaranya sebagai sarana 

pelindung barang-barang berukuran kecil, sebagai barang pajangan, 

sebagi tanda penyambutan bagi para pelanggan, dan sebagai 

sesuatu yang menunjukan status pemilik atau penggunanya.
36

 

4) Tata cahaya 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain tata 

cahaya adalah Cahaya disiang hari (day lightning), warna, jenis, 

dan sifat aktivitas yang dilakukan didalam ruangan, persepsi 

penyedia jasa akan tugasnya, tingkat ketajaman penglihatan, dan 

suasana yang diinginkan (tenang, damai, segar, riang, gembira, dan 

lain-lain).
37

 

5) Warna 

Banyak orang yang menyatakan warna memiliki bahasanya 

sendiri, dimana warna dapat menstimulasi perasaan dan emosi 

spesifik. Sebagai contoh, warna bendera setiap negara memiliki 

historis dan patriotis sendiri-sendiri.  

6) Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis 

Penampilan visual penempatan, pemilihan bentuk fisik, 

pemilihan warna, pencahayaan, dan pemilihan bentuk perwajahan 

lambang atau tanda yang dipergunakan untuk maksud tertentu 
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(misalnya penunjuk arah/tempat, keterangan/informasi, dan 

sebagainya).
38

  

c. Desain Fasilitas 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan desain fasilitas 

adalah:
39

 

1) Sifat dan tujuan organisasi 

Sifat suatu jasa seringkali menentukan berbagai persyaratan 

desainnya. Misalnya ruang tunggu nasabah yang nyaman 

dilengkapi  dengan TV, cukup tempat untuk nasabah lainnya, dan 

sebagainya. Desain fasilitas yang baik dapat memberikan suasana 

yang menyenangkan sehingga nasabah dapat betah untuk 

menunggu antrian.  

2) Ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang/tempat,  

Setiap perusahaan jasa membutuhkan lokasi fisik untuk 

mendirikan fasilitas. Misalnya tersedianya tempat parkir yang luas.  

3) Fleksibilitas 

Fleksibilitas dibutuhkan apabila volume permintaan cepat 

berkembang. Kondisi ini menyebabkan fasilitas jasa harus dapat 

disesuaikan dengan mudah dan memperhitungkan pada 

kemungkinan perkembangan dimasa yang akan datang. 
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4) Faktor estetis, Fasilitas yang tertata secara rapi, menarik, dan 

estetis akan dapat meningkatkan sikap positif konsumen terhadap 

suatu jasa.  

5) Masyarakat dan lingkungan sekitar, Masyarakat sekitar fasilitas 

memiliki peran penting dan berpengaruh besar terhadap 

perusahaan.  

6) Biaya kontruksi dan operasi, Kedua jenis biaya ini berpengaruh 

pada desain fasilitas, biaya kontruksi dipengaruhi oleh jumlah dan 

jenis bahan bagunan yang digunakan.  

d. Hubungan Fasilitas dengan Kepuasan  

Fasilitas merupakan salah satu sarana fisik yang nyata yang turut 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli dan 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Kepuasan nasabah 

terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh suasana yang dibentuk dari 

fasilitas eksterior maupun interior.
 40

 

Fasilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Semakin baik fasilitas yang diberikan perusahaan maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen terhadap perusahaan 

tersebut. Karena kebanyakan konsumen melihat suatu perusahaan jasa 

dari fasilitas yang diberikan perusahaan tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen yang memakai dan menggunakan jasa 

perusahaan tersebut. Dengan perusahaan memberikan fasilitas yang 
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baik akan meningkatkan rasa nyaman konsumen dan akan 

menimbulkan kepuasan yang berkelanjutan terhadap perusahaan.  

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ahmad Mansur Pane, “Pengaruh Kualitas Layanan, Fasilitas, 

Harga, Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen di Zona Futsal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen.
 41

 

B. Penelitian Terdahulu  

Sebelum melakukan peneltian penulis menggunakan penelitian yang 

sudah ada dengan mengkaji dan menganalisis. Berikut deskripsi tentang 

penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

 

No. Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1.  Singgih Aji 

Sukma dengan 

judul 

“Pengaruh 

Kualitas 

Produk Dan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Kualitas 

produk dan 

harga 

berpengaruh 

secara 

bersama-sama 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

Singgih dan 

peneliti 

Penelitian 

oleh 

Singgih 

menggunak

an variabel 

kualitas 

                                                           
41

 Ahmad Mansur Pane, “Pengaruh Kualitas Layanan, Fasilitas, Harga, Dan Lokasi 

Terhadap Kepuasan Konsumen di Zona Futsal”, Skripsi  (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif 
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Harga 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

Pembiayaan 

Murabahah di 

Bprs Al 

Mabrur 

Babadan 

Ponorogo.”  
42

 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

pembiayaan 

murabahah 

sebesar 45,8 % 

sedangkan 

sisanya 54,2%  

disebabkan 

oleh variabel-

variabel lain.  

sama-sama 

untuk 

mengetahui 

kepuasan 

nasabah. 

produk dan 

harga, 

sedangkan 

Peneliti 

menggunak

an variabel 

kualitas 

produk dan 

fasilitas. 

2. Ahmad Mansur 

Pane, Pengaruh 

Kualitas 

Layanan, 

Fasilitas, 

Harga, Dan 

Lokasi 

Terhadap 

Kepuasan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

kualitas 

layanan, 

fasilitas, harga 

dan lokasi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

Ahmad dan 

peneliti 

sama-sama 

untuk 

mengetahui 

Penelitian 

oleh Ahmad 

menggunak

an variabel 

kualitas 

layanan, 

fasilitas, 

harga dan 

lokasi, 
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 Singgih Aji Sukma, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Kepuasan 
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Konsumen di 

Zona Futsal
43

 

konsumen di 

Zona Futsal. 

kepuasan 

nasabah. 

sedangkan 

Peneliti 

menggunak

an variabel 

kualitas 

produk dan 

fasilitas .  

3. Eni Fitriani, 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk dan 

Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Kosmetik 

Wardah pada 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa secara 

persial dan 

simultan 

kualitas 

produk dan 

harga 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Eni 

dan peneliti 

sama-sama 

menggunak

an variabel 

kualitas 

produk. 

Penelitian 

oleh Ahmad 

menggunak

an variabel 

kualitas dan 

harga untuk 

mengetahui 

keputusan 

pembelian, 

sedangkan 

Peneliti 

meggunaka

n variabel 

kualitas 
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Bisnis 

Universitas 

Halu Oleh.
44

 

produk dan 

fasilitas 

untuk 

mengetahui 

kepuasan 

nasabah. 

4. Muhammad 

Syairozi, 

pengaruh 

kualitas 

pelayanan dan 

kualitas produk  

kepuasan 

nasabah dalam 

menabung di 

LKMS Hubbul 

Wathon.
45

 

Sumowono 

Semarang. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Kualitas 

pelayanan dan 

kualitas 

produk secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

variabel 

kepuasan 

nasabah 

dengan nilai 

8,852 yang 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

Muhammad 

dan peneliti 

sama-sama 

untuk 

mengetahui 

kepuasan 

nasabah. 

Penelitian 

oleh 

Muhammad 

menggunak

an variabel 

kualitas 

pelayanan 

dan produk, 

sedangkan 

Peneliti 

menggunak

an kualitas 

produk dan 

fasilitas.  

                                                           
44

 Eni Fitriani, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Kosmetik Wardah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo”,  

skripsi (Universitas Halu Oleo Kendari, 2017).  
45 Muhammad Syairozi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk  Kepuasan 

Nasabah dalam menabung di LKMS Hubbul Wathon”, Skripsi (Semarang: Institut Agama Islam 

Negeri Salatiga, 2016) 
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lebih besar dari 

2,706. 

5.  Vety Bela 

Makestiana 

dengan judul 

“Pengaruh 

Pemasaran 

Syariah dan 

Pelayanan 

terhadap 

Kepuasan 

Nasabah (Studi 

pada Nasabah 

Tabungan 

Insani (Wadiah 

Yad 

Dammanah) di 

BMT Hasanah 

Sambit 

Ponorogo)”.
46

 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

pemasaran 

syariah dan 

pelayanan 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

Tabungan 

Insani (Wadiah 

Yad 

Dammanah) di 

BMT Hasanah 

Sambit 

Ponorogo. 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh Vety 

dan peneliti 

sama-sama 

untuk 

mengetahui 

kepuasan 

nasabah. 

Penelitian 

oleh Vety 

menggun 

kan variabel 

pemasaran 

syariah dan 

pelayanan, 

sedangkan 

peneliti 

menggunak

an variabel 

kualitas 

produk dan 

fasilitas. 

 

                                                           
46

 Vety Bela Makesta, “Pengaruh Pemasaran Syariah dan Pelayanan terhadap Kepuasan 

Nasabah di BMT Hasanah Sambit Ponorogo”, Skripsi  (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015). 
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  Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Singgih Aji Sukma. Teori yang digunakan yaitu kualitas 

produk menggunakan Heyzer dan Render, Harga  menggunakan Kasmir dan 

kepuasan nasabah menggunakan Husein Umar. Sedangkan penelitian ini 

penulis menggunakan teori kualitas produk Fandy Triptono,Irfan Fahmi 

sedangkan fasilitas Fandy Triptono dan Gregorius Chandra, kepuasan nasabah 

Donni Juni Priansa. 

Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Ahmad Mansur Pane. Teori yang digunakan yaitu kualitas 

layanan menggunakan Buchari Alma, Fasilitas menggunakan Berry dan Clark, 

harga menggunakan Kotler & Keller, lokasi menggunakan Rambat Lupiyoadi   

dan kepuasan nasabah menggunakan Danang Sunyoto. Sedangkan penelitian 

ini penulis menggunakan teori kualitas produk Fandy Triptono,Irfan Fahmi 

sedangkan fasilitas Fandy Triptono dan Gregorius Chandra, kepuasan nasabah 

Donni Juni Priansa. 

Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Eni Fitriani. Teori yang digunakan yaitu kualitas produk 

menggunakan Herman Malau, Harga menggunakan Murti Sumarni dan 

kepuasan nasabah menggunakan Kasmir. Sedangkan penelitian ini penulis 

menggunakan teori kualitas produk Fandy Triptono,Irfan Fahmi sedangkan 

fasilitas Fandy Triptono dan Gregorius Chandra, kepuasan nasabah Donni Juni 

Priansa. 
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Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Muhammad Syairozi. Teori yang digunakan yaitu kualitas 

pelayanan menggunakan Othman dan Owen, kualitas produk menggunakan 

Mullins, Orville, Larreche dan Boyd, dan kepuasan nasabah menggunakan 

Sumarni. Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan teori kualitas produk 

Fandy Triptono, Irfan Fahmi sedangkan fasilitas Fandy Triptono dan Gregorius 

Chandra, kepuasan nasabah Donni Juni Priansa. 

Penelitian ini mengembangkan/mengkaji kembali penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Vety Bela Makestiana. Teori yang digunakan yaitu 

pemasaran Syariah menggunakan Kasmir, pelayanan menggunakan 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry  dan kepuasan nasabah menggunakan Hadi 

Irawan. Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan teori kualitas produk 

Fandy Triptono, Irfan Fahmi sedangkan fasilitas Fandy Triptono dan Gregorius 

Chandra, kepuasan nasabah Donni Juni Priansa. 

C. Kerangka Pemikiran  

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yan telah diidentifikasi sebagai 

masalah penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antara variabel yang akan diteliti.  Jadi, secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. 
47

  Berikut 

adalah kerangka pemikiran penelitian yang digunakan sebagai batasan dalam 

penelitian: 

                                                           
47

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

2016), 60. 
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      H1 

H3 

                   H2 

      

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

X1 =  Kualitas  produk 

X2 =  Fasilitas 

Y =  Kepuasan nasabah  

H1,2 =  Pengaruh variabel X terhadap Y  

H3  =  Pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y 

Berdasarkan gambar konseptual diatas, kerangka pemikiran yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika kualitas produk yang diberikan kepada nasabah baik, maka nasabah 

akan merasa puas begitupun sebaliknya. 

2. Jika fasilitas yang diberikan kepada nasabah baik, maka nasabah akan 

merasa puas begitupun sebaliknya. 

3. Jika kualitas produk dan fasilitas yang diberikan kepada nasabah baik, maka 

nasabah akan merasa puas begitupun sebaliknya. 

 

 

 

(X1) 

(Y) 

(X2) 
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D. Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang belum diketahui kebenarannya, 

akan tetapi mungkin bisa untuk diuji. Hipotesis memungkinkan untuk 

menghubungkan teori dengan pengamatan ataupun sebaliknya.
48

 Hipotesis 

yang digunakan peneliti untuk memperjelas tujuan dari penelitian, sebagai 

berikut: 

1. Kualitas produk terhadap kepuasan nasabah  

Kualitas produk dapat dinyatakan sebagai harapan dan persepsi 

konsumen dengan kinerja yang sesungguhnya. Menurut Fandy kualitas 

produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh 

penjual memperoleh nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk 

pesaing.
49

 Kualitas produk harus sesuai dengan yang dijanjikan pada saat 

pemasaran. Produk harus dikomunikasikan dengan baik agar nasabah terus 

membangun kepuasan sehingga tetap memakai produk dan tetap bertahan 

di produk tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Singgih Aji Sukma yang berjudul 

Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pembiayaan Murabahah di Bprs Al Mabrur Babadan  diperoleh hasil 

bahwa variabel  kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

Sehingga hipotesis yang di peroleh adalah:
 50

 

 

                                                           
48

 Ibid., 36.  
49

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, 76.  
50 Singgih Aji Sukma, Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Kepuasan 

Nasabah Pembiayaan Murabahah di Bprs Al Mabrur Babadan (Ponorogo: Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, 2018). 
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 H0: Kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

 H1: Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah  

 Dari penjelasan diatas peneliti memiliki jawaban atau dugaan 

sementara bahwa variabel kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah di  Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

2. Fasilitas terhadap kepuasan nasabah 

Menurut Kotler fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja 

disediakan oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh 

konsumen yang bertujuan memberikan kepuasan yang maksimal.
51

 

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam 

usaha yang bergerak dibidang jasa, segala hal yaitu kondisi fasilitas, 

kelengkapan, desain interior, eksterior serta kebersihan fasilitas. Apabila 

fasilitas yang diberikan lengkap akan membuat nasabah puas dan betah 

saat melakukan transaksi di dalam bank.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mansur Pane Ahmad 

Mansur Pane, yang berjudul  Pengaruh Kualitas Layanan, Fasilitas, 

Harga, Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen di Zona Futsal. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa variabel fasilitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sehingga hipotesis yang di 

peroleh adalah:
 52

 

 

                                                           
51

 Philip Kotler Dan Kevin Lane Kelle, Manajemen Pemasaran, 45. 
52 Ahmad Mansur Pane, Pengaruh Kualitas Layanan, Fasilitas, Harga, Dan Lokasi 

Terhadap Kepuasan Konsumen di Zona Futsal (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 2017). 
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H0: Fasilitas tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah  

H2: Fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan nasabah  

Dari penjelasan diatas peneliti memiliki jawaban atau dugaan 

sementara bahwa variabel fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah di  Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

3. Kualitas produk dan Fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan nasabah  

Menurut Doni kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 

kecewa yang dimiliki seseorang berdasarkan perbandingan antara 

kenyataan yang diperoleh dengan harapan yang dimiliki oleh konsumen.
53

  

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah 

kualitas produk dan fasilitas. Kualitas produk dapat dinyatakan sebagai 

harapan dan persepsi konsumen dengan kinerja yang sesungguhnya. 

layanan produk yang baik dan memenuhi selera serta harapan konsumen 

dapat memuaskan konsumen.  

Sedangkan Fasilitas merupakan bagian dari perusahaan yang 

berupa perantara guna mendukung kelancaran operasional perusahaan 

yang berhubungan dengan konsumen. Kualitas produk dan fasilitas yang 

diberikan baik maka tingkat kepuasan yang diperoleh nasabah juga baik 

begitupun sebaliknya. Hipotesis yang di peroleh adalah: 

 

 

                                                           
53

 Donni, perilaku Konsumen, 197. 
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H0:Kualitas produk dan Fasilitas secara bersama-sama (simultan) 

tidak  berpengaruh terhadap kepuasan nasabah   

H3:Kualitas produk dan Fasilitas secara bersama-sama (simultan)  

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah  

Dari penjelasan diatas peneliti memiliki jawaban atau dugaan 

sementara bahwa variabel kualitas produk dan fasilitas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di  Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dalam 

penelitian assosiatif kausal yaitu, penelitian yang bersifat menanyakan 

hubungan antara dua variabel atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi variabel-variabel yang akan diteliti.
1
 

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif menggunakan angket, selanjutnya 

untuk memperkuat dan mengecek validitas data hasil angket tersebut dapat 

dilengkapi dengan observasi atau wawancara kepada responden. Penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh  kualitas produk dan fasilitas  terhadap kepuasan 

nasabah. 

B. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel  

Variabel adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diamati dan dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

sesuatu tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teori variabel 

dapat disebut sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi 

antara satu orang dengan orang lainnya atau satu objek dengan objek lainnya. 

Berikut pengukuran variabel penelitian:
2
 

 

 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 

2016), 63.  
2
Nanang Martono, Penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Skunder (Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 65. 
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a. Variabel dependen (terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel  yang dipengaruhi dan menjadi 

akibat adanya variabel bebas.
3
 Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kepuasan nasabah (Y).   

b. Variabel  independen (bebas) 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dan 

menjadi akibat munculnya variabel dependen.
4
 Variabel independen pada 

penelitian ini yaitu kualitas produk (X1) dan Fasilitas (X2). Berikut adalah 

devinisi operasional variabel: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel
5
 

 

Nama 

Variabel 

Definisi Variabel Indikator No  

Butir 

Sumber  

Kualitas 

Produk 

(X1) 

 

 

 

Produk merupakan 

sesuatu yang dapat 

ditawarkan dan 

digunakan serta 

dikonsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan 

dan kebutuhan. 

1. Kinerja  

2. Fitur  

3. Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

4. Serviceability 

1,2 

3,4 

5,6 

 

 

7,8 

Fandy 

Tjiptono, 

Strategi 

Pemasaran 

Yogyakarta: 

Andi, 2015  

                                                           
3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 39. 

4
Bambang Prasetyo dkk, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 67. 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 112. 
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Fasilitas 

(X2) 

 

 

 

 

Fasilitas merupakan 

segala sesuatu yang 

memudahkan  

konsumen dalam usaha, 

segala hal yaitu kondisi 

fasilitas, kelengkapan, 

desain interior,  

eksterior serta  

kebersihan fasilitas. 

1. Perencanaan 

spasial 

2. Perencanaan 

ruangan 

3. Perlengkapan/p

erabotan  

4. Tata cahaya  

5. Warna  

6. Pesan-pesan 

yang 

disampaikan 

secara grafis 

1,2 

 

3,4 

 

5,6 

 

7,8 

9,10 

11,12 

Fandy 

Tjiptono, 

Pemasaran 

Jasa 

Yogyakarta: 

Andi, 2015 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

Kepuasan konsumen 

merupakan  perasaan 

senang atau kecewa 

yang dimiliki seseorang 

berdasarkan 

perbandingan antara 

kenyataan dengan 

harapan yang diperoleh 

konsumen. 

1. Harapan 

(Expectations) 

2. Perbandingan 

(Comparasion) 

3. Pengalaman 

(Experience) 

4. Konfirmasi 

(Confirmation) 

dan 

Diskonfirmasi 

(Disconfirmation) 

1,2,3 

 

4,5 

 

 

6,7,8 

 

9, 10 

Donni Juni 

Priansa, 

Perilaku 

Konsumen 

Bandung: 

Alfabeta, 

2017 



41 
 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau minat yang ingin 

diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah obyek atau subyek  

penelitian yang dipilih untuk mewakili keseluruhan dari populasi. Sampel yang 

baik kesimpulannya dapat menjelaskan sifat populasi. 
6
 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu probability 

sampling. Probability sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang 

memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen 

populasi. Dengan menggunakan tehnik simple random sampling. Dikatakan 

simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
7
 Ukuran sampel 

yang digunakan untuk menghitung angota berdasarkan rumus slovin yaitu: 

  
 

        

Keterangan: 

n = banyaknya sampel  

N = Populasi  

e =  Standar eror  

Diketahui jumlah populasi nasabah tahun 2018 adalah 5.089 dan tingkat 

Standar eror  yang ditetapkan = 10%. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh 

jumlah sampel (n) untuk nasabah sebagai berikut:  

  
     

             
 

                                                           
6 Siti Nurhayati, Metode Penelitian Praktis (Pekalongan: Usaha Nasional,2012), 32. 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 82. 
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D. Jenis dan Sumber Data  

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan 

berbagai cara. Bila dilihat dari segi sumber datanya pengumpulan data 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.
8
 

1. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner (angket) dalam pengumpulan data. 

2. Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

Karyawan Bank Muamalat KCP ponorogo 

E. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang 

diperoleh dengan teknik pengumpulan data wawancara, kuesioner (angket). 

a. Wawancara  

Wawancara adalah  suatu bentuk komunikasi antara dua atau lebih 

orang yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan 

untuk mengetahui permasalahan yang ada sesuai dengan topik penelitian. 

                                                           
8
 Ibid., 225. 
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Manfaat dari wawancara adalah sebagai alat untuk mengungkapkan 

kenyataan. Melalui tanya jawab dapat memperoleh gambaran tentang suatu 

masalah lebih luas lagi.  Keuntungan dari wawancara, yaitu: 
9
 

1) Dengan wawancara dapat diperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya 

tentang suatu masalah, khususnya yang berkenan dengan pribadi 

seseorang.  

2) Dengan wawancara peneliti dapat dengan cepat memperoleh informasi 

yang diinginkan.  

3) Dapat memastikan responden yang memberi jawaban. Dalam angket 

kepastian ini tidak ada.  

4) Dalam wawancara peneliti dapat berusaha agar pertanyaan dapat 

dipahami oleh responden.  

5) Informasi yang diperoleh dari wawancara akan lebih dipecayai hasilnya. 

b. Kuesioner (Angket) 

Angket adalah pengumpulan data dengan penyebaran pertanyaan 

yang dibuat dalam satu kumpulan kepada responden.
10

 Angket digunakan 

untuk mendapatkan keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka 

ragam yang lokasinya sering tersebar luas. Peneliti tidak mungkin untuk 

bertemu langsung secara pribadi dengan semua responden karena alasan 

biaya dan waktu. Angket pada umumnya meminta keterangan tentang fakta 

yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat dan sikap. 

                                                           
9 Nasution, Manajemen Research, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 113-125 

10
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,142. 
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Angket bersifat tertutup dengan menggunakan skala likert sehingga 

responden diberi alternatif jawaban pada setiap pertanyaan berskala 1-4:  

Tabel 3.2 

Skala Jawaban Angket 

Pernyataan Skor 

Sangat setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat tidak setuju  (STS) 1 

 

Skala likert digunakan untuk mengukur  sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial. Dengan skala 

likert, maka variabel akan diukur dijabarkan menjadi indikator. Kemudian 

indikator tersebut menjadi titik tolak untuk menyusun ide instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 
11

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah data hasil penelitian terkumpul langkah selanjutnya yang dapat 

dilakukan adalah bagaimana cara menganalisis data yang telah diperoleh. 

Analisis data adalah cara untuk menyusun, mengungkapkan, menganalisis  data  

yang  sudah diperoleh dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah. Dalam 

menyusun data kuantitatif, terdapat suatu proses dengan beberapa tahap yang 

sebaiknya dilakukan oleh seorang peneliti. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan berbasis aplikasi IBM SPSS 21. 

Berdasarkan tujuan penelitian, kerangka konsep penelitian analisis yang 

diperlukan meliputi:  

                                                           
11

 Ibid,. 93. 
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1) Uji Instrumen Penelitian  

Uji keabsahan data dalam penelitian ditekan kan pada uji validitas 

dan reliabilitas, kriteria utama terhadap hasil penelitian dalah valid, reliabel, 

dan obyektif.  

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur, menguji ketepatan data 

angket dan layak/ tidaknya untuk digunakan sebagai instrumen 

penelitian. Valid berati instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian tidak 

berbeda, Misalnya: obyek penelitian karyawan yang bekerja dengan baik, 

maka peneliti akan melaporkan bahwa karyawan bekerja dengan baik, 

Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai maka data tersebut dapat 

dinyatakan tidak valid.  

Suatu instrumen penelitian dikatakan valid, apabila :
12

 

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  

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas konstruk dengan 

tehnik korelasi product moment, yaitu:  

                                                           
12

Syofian Sireger, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi 

Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPPS (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 77. 
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Dimana :  

n = jumlah responden  

x = skor variabel (jawaban responden)  

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n  

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

konsistensi suatu data. Reliabel berarti instrumen yang  digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama yang akan 

menghasilkan data yang sama.
13

 Misalnya: peneliti satu menemukan 

data berwarna merah maka peneliti yang lain juga demikian, jika obyek 

kemarin menemukan data berwarna merah maka sekarang, besok akan 

tetap merah. Suatu data yang reliabel atau konsisten akan cenderung 

valid, walaupun belum tentu valid. Butir kuesioner dikatakan reliabel 

(layak) apabila cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel 

jika cronbach’s alpha < 0,60.
14

 

2) Pengujian Deskripsi  

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada nasabah 

Bank Muamalat KCP Ponorogo. Data penelitian yang diperoleh dari 

kuesioner yang telah dibagikan kepada nasabah sebanyak 100 kuesioner. 

Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

                                                           
13

 Ibid,. 172-173. 
14

 Zainal Mustafa EQ, Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), 226. 
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tentang data-data responden yang digunakan sebagai sampel yang diambil 

dari nasabah Bank Muamalat Kcp Ponorogo. Uji ini untuk pengelompokan: 

a. Jenis kelamin responden  

b. Usia responden 

c. Hasil skor kuesioner  

3) Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov untuk masing-masing variabel. Hipotesis yang 

digunakan adalah:  

H0  : data tidak berdistribusi normal.  

H1: data berdistribusi normal.  

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 
15

 

1) H1 diterima jika nilai p-value pada kolom Asimp. Sig(2-tailed) > level of 

significant (α=0,05), sebaliknya H0 ditolak.  

2) H0 ditolak jika nilai p-value pada kolom Asimp. Sig(2-tailed) < level of 

significant (α=0,05 ), sebaliknya H1 diterima. 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji  multikoliniaritas  bertujuan  untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

                                                           
15

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian Penelitian 

(Sleman: Pustaka Felicha, 2017), 45. 
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(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut: Nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan VIF ≥ 10. Bila 

hasil regresi memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.
16

 

c. Uji Heteroskedastivitas  

Uji heteroskedastivitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian dilakukan dengan uji 

Glejser Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat 

signifikansi 0,05. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 : Varians tidak identik 

H1 : Varians identik 

Kriteria pengambilan keputusan adalah nilai p-value  pada kolom 

Asimp. Sig(2-tailed) >  level of significant (α=0,05) hal ini berarti tidak 

terjadi Heteroskedastivitas.
17

 

d. Uji Linieritas 

Uji liniearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.Uji ini 

digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah 

                                                           
16

 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atmajaya Yogyakarta, 2009), 119 
17

 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 139. 
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benar atau belum Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam 

analisis korelasi atau regresi linier.  

Hipotesis yang digunakan adalah:  

H0 : garis regresi non linear.  

H1 : garis regresi linear.  

Kriteria pengambilan keputusan adalah H0 ditolak jika nilai p-value  

pada kolom Asimp. Sig(2-tailed) < level of significant (α=0,05), 

sebaliknya H1 diterima.
18

 

e. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana variabel gangguan 

terhadap periode waktu tertentu mempunyai korelasi pada periode yang 

lain atau variabel gangguan tidak acak. Uji autokorelasi dilakukan untuk 

mengetahui terjadinya suatu korelasi antara komponen penganggu (e) 

dari suatu observasi terhadap observasi berikutnya.berikut adalah 

hipotesis dan kriteria pengambilan keputusan:
 19

 

Hipotesis yang akan diuji:
 
 

Ho : tidak ada autokorelasi  

H1 : ada autokorelasi 

 

 

 

 

                                                           
18

Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian Penelitian (Sleman: Pustaka 

Felicha, 2017), 55. 
19

 Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program, 108. 
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Tabel 3.3 

Kriteria pengambilan keputusan 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif  Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif  No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif  Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif  No dicision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau 

negatif  

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

 

4) Uji Statistik 

a. Analisis linier sederhana  

Analisis dengan model regresi linear sederhana digunakan untuk 

mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan satu 

variabel independen. Model: 
20

 

Y = a + b X  

Dimana :  

Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a : Konstan  

b : Koefisien regresi 

 X : Variabel bebas 

 

 

                                                           
20

 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian Penelitian, 126. 
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b. Analisis linier berganda  

Analisis dengan model regresi linear berganda merupakan 

analisis yang bersifat kuantitatif untuk membuktikan hipotesis 

penelitian. Dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda 

dibantu dengan software SPSS  maka besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat akan dapat diketahui. Model:
21

 

             +e 

 Dimana : 

           =  Kepuasan nasabah 

           =  Konstanta  

             =  Koefisien regresi  

             =  Kualitas produk  

            =  Fasilitas 

        e =  error 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi (R
2
) antara nol dan satu. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

                                                           
21

Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian Penelitian, 127. 



52 
 

 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya 

variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 

data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi.
22

 

5) Uji Hipotesis 

Hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel independen (kualitas 

produk dan fasilitas) terhadap variabel dependen (kepuasan nasabah) baik 

secara parsial maupun simultan.  

a.  Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel 

dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada ouput coefficients dari hasil 

analisa regresi linier berganda diatas. Apabila t terhitung lebih besar dari 

t tabel serta tingkat signifikannya (p-value) lebih kecil dari 5% (   

        , maka hal ini menunjukkan H0 ditolak dan H1. Hal ini berarti 

ada pengaruh signifikan antara variabel independen secara parsial. 

Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria : 

                                                           
22

 Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,  95-96.  



53 
 

 

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini bererti secara parsial variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji F-hitung dimaksudkan untuk menguji model regresi atas 

pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat. Pengujiannya adalah dengan menentukan kesimpulan dengan 

taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur uji F hitung ini adalah 

sebagai berikut: Menentukan formulasi hipotesis nol maupun hipotesis 

alternatifnya:  

H0: b= b = 0, ( tidak ada pengaruh X1, X2 terhadap Y) 

H1: b≠ b ≠ 0, (ada pengaruh X1, X2 terhadap Y)  

Membuat Keputusan uji F-hitung 

1. Jika probabilitas tingkat kesalahan F-hitung < 0,05 maka Ho ditolak 

dan H1 diterima, artinya bahwa variabel bebas secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.  

2. Jika probabilitas tingkat kesalahan F-hitung > 0,05 maka Ho diterima 

dan H1 ditolak, artinya bahwa variabel bebas secara simultan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Nilai probabilitas dari 
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uji F dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada 

tabel ANOVA kolom sig atau significance. 
23

  

 

 

 

 

                                                           
23

 Ibid.,98.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Bank Muamalat 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank 

Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya 

sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 

November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412. 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. Bank Muamalat Indonesia terus 

berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan 

seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK 

Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah 

Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan 

di Indonesia.  

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 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, ATM, dan cash management seluruh 

produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di 

Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di 
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industry Perbankan Syariah. Pada 27 Oktober 1994, 

Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai 

bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik 

yang tidak listing di bursa Efek Indonesia (BEI). Pada 

tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan 

penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak memesan 

efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali 

dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia 

yang mengeluarkan sukuk subordinasi Mudharab. Aksi 

korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank 

Muamalat Indonesia di peta industri perbankan 

Indonesia. Seiring dengan kapasitas Bank yang 

seemakin 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 

yang satu-satunya mewujudkan ekspansi bisnis di 

Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 

kantor layanan termasuk 1 (satu kantor cabang di 

Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh 

jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM 

Muamalat, 120.000 jaringan ATM Prima, serta lebih 

dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia 

Electronic Payment (MEPS).  

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 

2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebrending 

pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness 

terhadap image sebagai Bank syariah Islam, modern dan 
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profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai 

pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara 

nasional maupun secara internasional. Hingga saat ini, 

Bank beroperasi bersama entitas anaknya dalam 

memberikan layanan terbaik yaitu Al Ijarah Indonesia 

Financi (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan 

syariah, (DPLK Muamalat) yang memeberikan dana 

pensiun melalui layanan dana pensiun lembaga 

keuangan, dan Baitul maal Muamalat yang memberikan 

layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan 

Sedekah (ZIS).  

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 In Indonesia With Strong Regional 

Presence.
1
 

2. Visi dan Misi  

Bank mumalat memiliki visi misi serta 

diferensiasi. Diferensiasi adalah keunikan yang dimiliki 

oleh Bank Muamalat yang tidak dimiliki oleh bank-bank 

lainnya, hal ini yang membuat Bank Muamalat berbeda 

dengan bank lainnya. 

Visi Bank Muamalat adalah: 

                                                           
1 Muamalat Institute, laporan Tahunan (Bank Muamalat 

Ponorogo: 2017). 
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“Menjadi Bank Syariah yang utama di Indonesia, 

dominan dipasar spiritual, dikagumi dipasar regional”.  

 

Misi Bank Muamalat adalah: 

“Menjadi role model bagi lembaga keuangan syariah 

dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, 

keunggulan management dan orientasi investasi yang 

inovatif untuk memaksimumkan nilai stakeholder”.  

Diferensiasi Bank Muamalat adalah: 

“Institut Islam yang berkiprah dibidang keuangan, 

bukan sekedar bank yang dijalankan dengan sistem 

syariah, akhlak, dan akidah”. 

3. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Bank Muamalat kantor 

Cabang pembantu ponorogo. Suatu organisasi atau 

perusahaan, pemimpin merupakan penentu maju 

mundurnya perusahaan. Pemimpin sekaligus sebagai 

pengambil keputusan dibebani tugas berat yaitu harus 

memikirkan kemajuan perusahaan dan juga pelayanan 

kepada masyarakat, untuk itu pimpinan membagi 

tugasnya kepada bawahannya agar semua tugas dapat 

berjalan dengan baik. Berikut struktur organisasi Bank 

Muamalat kantor Cabang pembantu ponorogo: 
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     Sumber: Karyawan Bank Muamalat  

Gambar 4.1 Struktur organisasi 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas  

  Apabila nilai r hitung > r tabel maka pertanyaan 

yang digunakan dalam penelitian itu dianggap valid. 

Sedangkan Apabila nilai r hitung < r tabel 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 

0,5 atau 5% (tabel nilai r product moment). 

a. Validitas Panelis  
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 Berikut hasil dari validasi instrumen pada 

variabel kualitas produk, fasilitas, dan kepuasan 

nasabah.  

 

 

 

Tabel 4.1 

Hasil Validasi Instrumen Kualitas Produk 

No Kriteria Penelaahan Kesimpulan 

1 Butir angket sesuai 

dengan kisi-kisi 

angket 

Layak digunakan dengan 

perbaikan  

2 Materi pada butir 

angket sesuai dengan 

indikator yang diukur 

Layak digunakan dengan 

perbaikan 

3 Materi pada butir 

angket jelas dan dapat 

dipahami nasabah 

Layak digunakan dengan 

perbaikan 

4 Materi pada butir 

angket tidak member 

interpretasi ganda 

Layak digunakan dengan 

perbaikan 

              Lampiran 1 kuesioner  

Tabel 4.2 

Hasil Validasi Instrumen Fasilitas 

No Kriteria Penelaahan Kesimpulan 

1 Butir angket sesuai dengan 

kisi-kisi angket 

Layak digunakan 

dengan perbaikan  
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2 Materi pada butir angket 

sesuai dengan indikator yang 

diukur 

Layak digunakan 

dengan perbaikan 

3 Materi pada butir angket jelas 

dan dapat dipahami nasabah 

Layak digunakan 

dengan perbaikan 

4 Materi pada butir angket tidak 

member interpretasi ganda 

Layak digunakan 

dengan perbaikan 

               Lampiran 1 kuesioner  

Tabel 4.3 

Hasil Validasi Instrumen Kepuasan Nasabah 

No Kriteria Penelaahan Kesimpulan 

1 Butir angket sesuai dengan 

kisi-kisi angket 

Layak digunakan 

dengan perbaikan  

2 Materi pada butir angket 

sesuai dengan indikator 

yang diukur 

Layak digunakan 

dengan perbaikan 

3 Materi pada butir angket 

jelas dan dapat dipahami 

nasabah 

Layak digunakan 

dengan perbaikan 

4 Materi pada butir angket 

tidak member interpretasi 

ganda 

Layak digunakan 

dengan perbaikan 

                Lampiran 1 kuesioner 
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b. Validitas instrumen Kualitas Produk 

Tabel 4.4 

Hasil uji validitas  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: data diolah SPSS 21                 

Lampiran1

 Berdasarkan tabel 4.1 instrumen kualitas 

produk terdiri dari 8 item pertanyaan. Setelah 

dilakukan analisis validitas, 8 item pertanyaan 

memiliki nilai r hitung > r tabel dengan nilai koefisien 

validitas terendah yaitu 0,383 dan tertinggi 0,632. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Item rtabel rhitung Keterangan 

1 0,361 0,540 Valid 

2 0,361 0,496 Valid 

3 0,361 0,623 Valid 

4 0,361 0,566 Valid 

5 0,361 0,576 Valid 

6 0,361 0,632 Valid 

7 0,361 0,383 Valid 

8 0,361 0,622 Valid 
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c. Validitas instrumen Fasilitas  

Tabel 4.5 

Hasil uji validitas 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: data diolah SPSS 21                                           

Lampiran 2       

  Berdasarkan tabel 4.2 Instrumen fasilitas terdiri 

dari 12 item pertanyaan. Setelah dilakukan analisis 

validitas, diperoleh 2 item pertanyaan yan9 tidak 

valid yaitu item nomor X2.2 karena nilai r hitung < r 

tabel yaitu 0,255 < 0,361 dan X2.5 karena nilai r hitung 

< r tabel yaitu 0,300 < 0,361  sehingga terdapat 10 

item pertanyaan yang dinyatakan valid karena 

memiliki nilai r hitung > r tabel dengan nilai 

koefisien validitas terendah yaitu 0,388 dan 

tertinggi 0,596. 

 

No. 

Item 

rtabel rhitung Keterangan 

1 0,361 0,539 Valid 

2 0,361 0,418 Valid 

3 0,361 0,564 Valid 

4 0,361 0,596 Valid 

5 0,361 0,393 Valid 

6 0,361 0,534 Valid 

7 0,361 0,589 Valid 

8 0,361 0,445 Valid 

9 0,361 0,446 Valid 

10 0,361 0,388 Valid 
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d. Uji Validitas Instrumen Kepuasan Nasabah 

Tabel 4.6 

Hasil uji validitas 

 

No. 

Item 

rtabel rhitung Keterangan 

1 0,361 0,387 Valid 

2 0,361 0,545 Valid 

3 0,361 0,481 Valid 

4 0,361 0,495 Valid 

5 0,361 0,383 Valid 

6 0,361 0,616  Valid 

7 0,361 0,444 Valid 

8 0,361 0,479 Valid 

9 0,361 0,506 Valid 

10 0,361 0,488 Valid 

Sumber: data diolah SPSS 21        

Lampiran 3 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 instrumen kualitas produk 

terdiri dari 10 item pertanyaan. Setelah dilakukan 

analisis validitas, 10 item pertanyaan memiliki nilai 

r hitung > r tabel dengan nilai koefisien validitas 

terendah yaitu 0,383 dan tertinggi 0,616. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 
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gejala dan penggunakan alat pengukur yang sama. Butir 

kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila cronbach’s 

alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika 

cronbach’s alpha < 0,60.
2
 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

alpha 

Keterangan 

Kualitas Produk 0,676 Reliabel 

Fasilitas  0,687 Reliabel 

Kepuasan 

Nasabah 

0,629 Reliabel 

Sumber: data diolah SPSS 21             

Lampiran 4           

Berdasarkan tabel diatas 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. Deskripsi data responden  

  Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian 

pada nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo. Data 

penelitian yang diperoleh dari kuesioner yang telah 

dibagikan kepada nasabah sebanyak 100 kuesioner. 

Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan tentang data-data responden yang 

                                                           
2
 Zainal Mustafa EQ, Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi, 

226. 
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digunakan sebagai sampel yang diambil dari nasabah 

Bank Muamalat Kcp Ponorogo. 

a. Jenis kelamin responden  

  Responden yang terpilih dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan 

perempuan. Untuk mengetahui proporsi jenis 

kelamin dengan jelas dapat dilihat pada tabel di 

berikut ini: 

Tabel 4.8 

Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Banyak 

Responden 

Presentase(%) 

Pria  36 36% 

Wanita 64 64% 

Total  100 100% 

Sumber: data diolah           Lampiran 5 

  Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nasabah 

berdasarkan jenis kelaminnya adalah sebanyak 36 

orang atau 36% laki-laki, sedangkan jumlah 

karyawan perempuan sebanyak 64 orang atau 64% 

perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

nasabah yang paling dominan adalah nasabah 

perempuan.  

b. Usia responden 

  Pengelompokkan usia dari responden dalam 

penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok 

yang dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 4.9  

Usia Responden 

 

 

 

 

 

 

 

                

Sumber: data diolah     

Lampiran 6 

  Pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sebanyak 

7 nasabah atau 7% yang berusia < 20 tahun, 

sebanyak 20 nasabah atau 20% yang berusia  21-35 

tahun, sebanyak 29 nasabah atau 29% yang berusia  

36-49, dan 44 nasabah atau 44% yang berusia  >50 

tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah 

yang paling dominan adalah nasabah terbanyak usia 

>50 tahun.   

c. Hasil pengujian deskripsi data penelitian  

  Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kualitas 

produk (X1) dan fasilitas (X2) sebagai variabel 

bebas (independen) dan kepuasan nasabah (Y) 

sebagai variabel terikat (dependen). Data variabel-

variabel tersebut diperoleh dari hasil kuisioner yang 

telah disebar kepada responden penelitian, untuk 

Usia  Banyak 

responden  

Presentase(%) 

<20 tahun 7 7% 

21-35 tahun 20 20% 

36-49 tahun  29 29% 

>50 tahun 44 44% 

Total  100 100% 
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lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan di bawah 

ini: 

1) Hasil skor kuesioner kualitas produk (X1) 

                                   Tabel 4.10 

Skor Kuesioner Kualitas Produk 

NO SS S TS STS 

1 56 56% 36 36% 8 8% 0 0% 

2 55 55% 22 22% 1 1% 0 0% 

3 58 58% 25 25% 3 3% 0 0% 

4 54 54% 41 41% 5 5% 0 0% 

5 56 56% 42 42% 2 2% 0 0% 

6 45 45% 23 23% 2 2% 0 0% 

7 42 42% 40 40% 8 8% 0 0% 

8 49 49% 20 20% 2 2% 0 0% 

                    Sumber: data diolah SPSS 21   

   Lampiran 7 

  Berdasarkan keterangan pada tabel 4.7 

dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden 

tentang kuisioner item pertanyaan Kualitas 

produk 1 (X1.1)  adalah: 56% menyatakan sangat 

setuju, 36% setuju, 8% tidak setuju. 2 (X1.2) 

adalah: 55% menagatakan sangat setuju, 22% 

setuju, dan 1% tidak setuju. 3 (X1.3) adalah: 

58% mengatakan sangat setuju, 25% setuju, dan 

3% tidak setuju. 4 (X1.4) adalah: 54% 

mengatakan sangat setuju, 41% setuju, dan 5% 

tidak setuju. 5 (X1.5) adalah: 56% mengatakan 

sangat setuju, 42% setuju, dan 2% tidak setuju. 6 
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(X1.6) adalah: 45% mengatakan sangat setuju, 

23% setuju, dan 2% tidak setuju. 7 (X1.7) 

adalah: 42% mengatakan sangat setuju, 40% 

setuju, dan 8% tidak setuju. 8 (X1.8) adalah: 

49% mengatakan sangat setuju, 20% setuju, dan 

2% tidak setuju. 

2) Hasil skor kuesioner fasilitas (X2) 

Tabel 4.11 

Skor Kuesioner Fasilitas 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

   Sumber: data diolah SPSS 21   

   Lampiran 8 

  Berdasarkan keterangan pada tabel 4.8 

dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden 

tentang kuisioner item pertanyaan Fasilitas 1 

(X2.1)  adalah: 58% menyatakan sangat setuju, 

39% setuju, 3% tidak setuju. 2 (X2.2) adalah: 

54% menayatakan sangat setuju, 45% setuju, dan 

NO SS S TS STS 

1 58 58% 39 39% 3 3% 0 0% 

2 54 54% 45 45% 1 1% 0 0% 

3 55 55% 39 39% 6 6% 0 0% 

4 50 50% 44 44% 6 6% 0 0% 

5 52 52% 43 43% 5 5% 0 0% 

6 51 51% 34 34% 5 5% 0 0% 

7 51 51% 48 48% 1 1% 0 0% 

8 50 50% 44 44% 6 6% 0 0% 

9 58 58% 38 38% 4 4% 0 0% 

10 55 55% 39 39% 6 6% 0 0% 
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1% tidak setuju. 3 (X2.3) adalah: 55% 

mengatakan sangat setuju, 39% setuju, dan 6% 

tidak setuju. 4 (X2.4) adalah: 50% mengatakan 

sangat setuju, 44% setuju, dan 6% tidak setuju. 5 

(X2.5) adalah: 52% mengatakan sangat setuju, 

43% setuju, dan 3% tidak setuju. 6 (X2.6) 

adalah: 51% mengatakan sangat setuju, 34% 

setuju, dan 5% tidak setuju. 7 (X2.7) adalah: 

51% mengatakan sangat setuju, 48% setuju, dan 

1% tidak setuju. 8 (X2.8) adalah: 50 % 

mengatakan sangat setuju, 44% setuju, dan 6% 

tidak setuju. 9 (X2.9) adalah: 58 % mengatakan 

sangat setuju, 38% setuju, dan 4% tidak setuju. 

10 (X2.10) adalah: 55 % mengatakan sangat 

setuju, 39% setuju, dan 6% tidak setuju. 
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3) Hasil skor kepuasan nasabah (Y) 

Tabel 4.12 

Skor Kepuasan Nasabah 

NO SS S TS STS 

1 56 56% 36 36% 8 8% 0 0% 

2 54 54% 43 43% 3 3% 0 0% 

3 49 49% 42 42% 9 9% 0 0% 

4 56 56% 37 37% 7 7% 0 0% 

5 54 54% 42 42% 4 4% 0 0% 

6 56 56% 37 37% 7 7% 0 0% 

7 55 55% 40 40% 5 5% 0 0% 

8 54 54% 39 39% 7 7% 0 0% 

9 56 56% 30 30% 7 7% 0 0% 

10 57 57% 37 37% 6 6% 0 0% 

 Sumber: data diolah SPSS 21   

   Lampiran 9 

  Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 

dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden 

tentang kuisioner item pertanyaan kepuasan 

nasabah  1 (Y.1)  adalah: 56%menyatakan sangat 

setuju, 36% setuju, 8%tidak setuju. 2 (Y.2) 

adalah: 54% menayatakan sangat setuju, 43% 

setuju, dan 3% tidak setuju. 3 (Y.3) adalah: 49% 

mengatakan sangat setuju,  42% setuju, dan 9% 

tidak setuju. 4 (Y.4) adalah: 56%mengatakan 

sangat setuju, 37%% setuju, dan 7% tidak setuju. 

5 (Y.5) adalah: 54% mengatakan sangat setuju, 

42% setuju, dan 4% tidak setuju. 6 (Y.6) adalah: 
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56% mengatakan sangat setuju, 37% setuju, dan 

7% tidak setuju. 7 (Y.7) adalah: 55% 

mengatakan sangat setuju, 40% setuju, dan 5% 

tidak setuju. 8 (Y.8) adalah: 54 % mengatakan 

sangat setuju, 39% setuju, dan 7% tidak setuju. 9 

(Y.9) adalah: 56 % mengatakan sangat setuju, 

30% setuju, dan 7% tidak setuju 10 (Y.10) 

adalah: 57 % mengatakan sangat setuju, 37% 

setuju, dan 6% tidak setuju. 

2. Uji asumsi klasik  

a. Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan 

distribusi (pola) data. Dengan demikian, uji 

normalitas ini mengasumsikan bahwa, data ditiap 

variabel berasal dari populasi dan berdistribusi 

normal. Uji statistika yang digunakan untuk menguji 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov smirnov.  

Jika tingkat signifikansi atau (sig) > α (0,05) maka 

distribusi data normal.
3
 

                    Tabel 4.13 

Tabel Hasil Pengujian Normalitas Residual 

Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

    ,979 100 ,293 

Sumber: data diolah SPSS 21                                          

Lampiran 10 

                                                           
3
 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian 

Penelitian (Sleman: Pustaka Felicha, 2017), 45. 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0,293 yang dimana mempunyai nilai lebih dari 0,05 

yang berarti nilai residual berdistribusi normal atau 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji  multikoliniaritas  bertujuan  untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel independen. Nilai tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan VIF ≥ 10. Bila hasil regresi 

memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model 

regresi.
4
 

                            Tabel 4.14 

                             Hasil Analisis Multikolinearitas 

T

a

b

e

l

  

                       

Sumber: data diolah SPSS 21          Lampiran 11 

                                                           
4 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), 119 

Variabel Tolerance VIF Keterangan  

Kualitas 

Produk 

(X1) 

,511 1,00

0 

Non 

multikolinearitas 

Fasilitas 

(X2) 

,511 1,00

0 

Non 

multikolinearitas 



79 
 
 

 

 Hasil perhitungan nilai tolerance 

menunjukkan tidak ada variabel independent yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang 

berarti tidak ada korelasi antar variabel independen 

yang nilainya lebih 95%. Hasil perhitungan nilai VIF 

juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih 

dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antar variabel independen dalam 

model regresi. 

c.  Uji Heteroskedastivitas  

Uji heteroskedastivitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian dilakukan dengan 

uji Glejser Koefisien signifikansi harus dibandingkan 

dengan tingkat signifikansi 0,05.
5
 

Tabel 4.15 

Tabel Hasil Analisis Heterokedastisitas 

Variabe

l 

T Sig. Keterangan  

Kualitas 

Produk 

(X1) 

-

1,748 

,184 Tidak ada 

pengaruh 

Fasilitas 

(X2) 

1,991 ,249 Tidak ada 

pengaruh 

                                                           
5
 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program 

SPSS (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 139. 
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               Sumber: data diolah SPSS 21   

     Lampiran 12 

 Dari tabel coefficients di atas dapat dilihat 

bahwa nilai signifikansi kualitas produk 0,184 > 0,05 

dan fasilitas 0,249 > 0,05  Hal ini menunjukkan 

bahwa model yang dipakai tidak ada gejala 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Linieritas 

Uji liniearitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang 

linear atau tidak secara signifikan.Uji ini digunakan 

untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau belum Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi 

atau regresi linier.
6
 

Tabel 4.16 

Tabel Hasil Analisis Linieritas 

Variabel Sig. Keterangan  

Kualitas Produk 

(X1) 

,244 garis regresi 

linear. 

Fasilitas (X2) ,212 garis regresi 

linear. 

 Sumber: data diolah SPSS 21              

Lampiran 13 

Hipotesis:  

H0 : garis regresi non linear.  

                                                           
6
 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

Penelitian, 55. 
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H1 : garis regresi linear.  

Kriteria pengambilan keputusan: H0 ditolak jika nilai 

p-value  pada kolom Asimp. Sig(2-tailed) < level of 

significant (α=0,05), sebaliknya H1 diterima. 

Keterangan output: 

.244 = 0,244 

.212 = 0,212 

Statistik Uji: 

 P-value = 0,244 (untuk garis regresi X1 terhadap Y) 

 P-value = 0,212 (untuk garis regresi X2 terhadap Y)  

 α     = 0,05  

Keputusan: karena masing-masing P-value > α maka 

garis regresi X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y 

adalah linier atau garis regresi kualitas produk 

terhadap kepuasan nasabah dan fasilitas terhadap 

kepuasan nasabah. 

e. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui 

terjadinya suatu korelasi antara komponen 

penganggu (e) dari suatu observasi terhadap 

observasi berikutnya. dalam penelitian ini 

menggunakan uji Durbin Watson (dw test).
7
 

Hipotesis yang akan diuji:
 
 

Ho : tidak ada autokorelasi  

H1 : ada autokorelasi 

 

                                                           
7 Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, 

108. 
 



82 
 
 

 

          Tabel 4.17 

Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai 

Durbin 

Watson 

Tabel Durbin 

Watson Keterangan 

Du 4-dU 

2,025 1,72 2,28 Tidak ada 

autokorelasi 

  Sumber: data diolah SPSS 21    Lampiran 14 

Berdasarkan tabel model summary diperoleh 

nilai  dw = 2,025, n= 100, k= 2,  du = 1,72, dl= 1,63. 

Jelas bahwa du < dw <4 – du (1,72 < 2.025 < 2,28) 

maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

positif atau negatif. 

3. Uji Statistik 

a. Analisis linear sederhana 

Analisis dengan model regresi linear 

sederhana digunakan untuk mencari pola hubungan 

antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen.
8
 Model analisis regresi linear sederhana 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas 

produk (X1) terhadap kepuasan nasabah (Y). 

Pengaruh fasilitas (X2) terhadap kepuasan nasabah 

(Y).   

 

 

 

                                                           
8 Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

Penelitian, 126.  
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Tabel 4.18 

  Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi  

  Kualitas Produk (X1) 

R R Square 

0,423 0,212 

               Sumber: data diolah SPSS 21       Lampiran 15 

Dari hasil Tabel 4.18 menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,423 

yang mengartikan bahwa kualitas produk memiliki 

hubungan positif terhadap kepuasan nasabah. 

Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,212 

menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki 

pengaruh sebesar 21,2% berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah dan 78,8% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

Tabel 4.19 

Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi  

Fasilitas (X2) 

R R Square 

0,670 0,449 

               Sumber: data diolah SPSS 21         Lampiran 16 

Dari hasil Tabel 4.18 menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,423 

yang mengartikan bahwa kualitas produk memiliki 

hubungan positif terhadap kepuasan nasabah. 

Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,212 

menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki 
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pengaruh sebesar 21,2% berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah dan 78,8% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

b. Analisis linier berganda  

Analisis dengan model regresi linear 

berganda merupakan analisis yang bersifat 

kuantitatif untuk membuktikan hipotesis penelitian. 

Dengan menggunakan model analisis regresi linear 

berganda dibantu dengan software SPSS  maka 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat akan dapat diketahui. Analisis regresi 

berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh kualitas produk (X1), fasilitas (X2) 

nasabah Bank Muamalat KCP Ponorogo terhadap 

kepuasan nasabah (Y). Rumus regresi linier 

berganda:
9
 

             + e 

 

                                                  Tabel 4.20 

Tabel Hasil Analisisi Regresi Linear 

Berganda 

Variabel independen Koefisien (B) 

(Constant) 7,107 

X1 (Kualitas Produk ) ,244 

X2 (Fasilitas) ,818 

Sumber: data diolah SPSS 21     

Lampiran 17 

                                                           
9
 Ibid.,127. 
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Berdasarkan output SPSS di atas, maka 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 

7,107 + 0,244 (kualitas produk) + 0,818 (fasilitas) + 

0,05 Hasil persamaan regresi berganda di atas 

memberikan pengertian bahwa:  

1)  Nilai konstanta 7,107 mempunyai arti bahwa 

sebelum dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas 

yaitu kepuasan nasabah di Bank Muamalat 

bernilai positif.  

2) B1 (nilai koefisien regresi X1) 0,244 kualitas 

produk bernilai positif, hal ini dapat diartikan 

bahwa jika kualitas produk (X1) ditingkatkan 

sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) 

maka kepuasan nasabah di Bank Muamalat juga 

akan meningkat.  

3)  B2 (nilai koefisien regresi X2) 0,818 fasilitas 

bernilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa jika 

fasilitas (X2) ditingkatkan sedangkan variabel lain 

adalah tetap (konstan) maka kepuasan nasabah di 

Bank Muamalat juga akan meningkat. 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi (R
2
) antara nol dan satu. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.  
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                     Tabel 4.2 

Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

R R Square 

0,676 0,457 

              Sumber: data diolah SPSS 21       Lampiran 18 

Hasil pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 

koefesien korelasi (R) sebesar 0,676  yang berarti 

bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif 

antara variabel independen terhadap variabel 

dependen karena nilai R mendekati angka 1. 

Sedangkan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,457 

ini artinya bahwa kontribusi variabel independen 

hanya mampu menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel dependen sebesar  45,7% sedangkan sisanya 

yang 54,3 % dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel yang lain diluar model. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

secara parsial variabel dependen. Hasil uji t dapat 

dilihat pada ouput coefficients dari hasil analisa 

regresi linier berganda diatas. Apabila t terhitung 

lebih besar dari t tabel serta tingkat signifikannya (p-

value) lebih kecil dari 5% (           , maka 

hal ini menunjukkan H0 ditolak dan H1. Hal ini 

berarti ada pengaruh signifikan antara variabel 

independen secara parsial. Penolakan atau 

penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria: 
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nilai sig > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan).  

nilai sig < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). 

              Tabel 4.22 

Tabel Hasil Analisis Uji t 

Varia

bel 

Indep

enden 

Unstandardiz

ed 

Coefficients T 

 

t tabel 

Sig 
Keteranga

n 

B 
Std.Er

ror 

X1 
,244 

 

,103 4,425 3,09 ,00

0 

Ada 

pengaruh 

X2 
,81

8 

,091 9,02

7 

3,09 ,00

0 

Ada 

pengaruh 

      Sumber: data diolah SPSS 21     

    Lampiran 19 

1) Pengujian hipotesis  pertama  

H1 : Kualitas produk berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah.  

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh Nilai 

prob. t hitung (sig.) 0,000 lebih kecil (<) dari 

tingkat signifikansi 0,05 dan t hitung > t tabel, 

sehingga kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah secara persial. 

Dengan demikian, hipotesis alternatif yang 

menyatakan, “Ada pengaruh kualitas produk 
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terhadap tingkat kepuasan nasabah pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo” diterima. 

2) Pengujian hipotesis  kedua  

H2 : Fasilitas berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. 

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh Nilai 

prob. t hitung (sig.) 0,000 lebih kecil (<) dari 

tingkat signifikansi 0,05 dan t hitung > t tabel, 

sehingga fasilitas berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah secara persial. 

Dengan demikian, hipotesis alternatif yang 

menyatakan, “Ada pengaruh fasilitas terhadap 

tingkat kepuasan nasabah pada Bank Muamalat 

KCP Ponorogo” diterima. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji F-hitung dimaksudkan untuk menguji 

model regresi atas pengaruh seluruh variabel bebas 

secara simultan terhadap variabel terikat. 

Pengujiannya adalah dengan menentukan 

kesimpulan dengan taraf signifikansi sebesar 5% 

atau 0,05. Menentukan formulasi hipotesis nol 

maupun hipotesis alternatifnya:
 10

   

H0: b= b = 0, ( tidak ada pengaruh X1, X2 terhadap 

Y) 

H1: b≠ b ≠ 0, (ada pengaruh X1, X2 terhadap Y)  

Keputusan uji F-hitung: 

                                                           
10

 Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, 

98.  
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F-hitung < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima  

F-hitung > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak 

             Tabel. 4.22 

Tabel Hasil Analisis Uji F 

Model Mean 

squere 

F Sig. 

 

Regression  432,400 40, 793  ,000 

Residual  10,600   

Total     

Sumber: data diolah SPSS 21         

Lampiran 20 

1) Pengujian hipotesis  ketiga  

H3 : Kualitas produk dan Fasilitas secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah. 

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh nilai F 

hitung sebesar 40,783 dengan tingkat probabilitas 

(sig.) nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 0,05 dan F hitung > F tabel, sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 

hipotesis alternatif yang menyatakan, “Ada 

pengaruh kualitas produk dan fasilitas secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank Muamalat KCP Ponorogo” 

diterima.  

 

E.  Pembahasan  
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 Dari hasil uji hipotesis menggunkan SPSS versi 

21 analisis menggambarkan bahwa persamaan regresi 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh kualitas produk (X1) terhadap kepuasan 

nasabah (Y) 

Kualitas produk merupakan harapan dan persepsi 

konsumen dengan kinerja yang sesungguhnya. Kualitas 

produk merupakan pemahaman bahwa produk yang 

ditawarkan oleh penjual memperoleh nilai jual lebih 

yang tidak dimiliki oleh produk pesaing.
11

  

Berdasarkan uji regresi berganda (tabel 4.17) 

(nilai koefisien regresi X1) 0,244 kualitas produk 

bernilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa jika 

kualitas produk (X1) ditingkatkan sedangkan variabel 

lain adalah tetap (konstan) maka kepuasan nasabah di 

Bank Muamalat juga akan meningkat. Dan untuk uji t 

pada (tabel 4.19) Nilai prob. t hitung (sig.) nilainya 

0,000 lebih kecil (<) dari tingkat signifikansi 0,05 dan t 

hitung > t tabel, sehingga kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah secara persial. 

Dengan demikian, hipotesis alternatif yang menyatakan, 

“Ada pengaruh kualitas produk terhadap tingkat 

kepuasan nasabah pada Bank Muamalat KCP 

Ponorogo” diterima. 

Dari skor kuesioner diperoleh persentase jawaban 

responden sebagai berikut: Berdasarkan pada tabel 4.7 

                                                           
11

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2015),  

76.  
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dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 

kuisioner item pertanyaan Kualitas produk 1 (X1.1)  

adalah: 56% menyatakan sangat setuju, 36% setuju, 8% 

tidak setuju. 2 (X1.2) adalah: 55% menagatakan sangat 

setuju, 22% setuju, dan 1% tidak setuju. 3 (X1.3) 

adalah: 58% mengatakan sangat setuju, 25% setuju, dan 

3% tidak setuju. 4 (X1.4) adalah: 54% mengatakan 

sangat setuju, 41% setuju, dan 5% tidak setuju. 5 (X1.5) 

adalah: 56% mengatakan sangat setuju, 42% setuju, dan 

2% tidak setuju. 6 (X1.6) adalah: 45% mengatakan 

sangat setuju, 23% setuju, dan 2% tidak setuju. 7 (X1.7) 

adalah: 42% mengatakan sangat setuju, 40% setuju, dan 

8% tidak setuju. 8 (X1.8) adalah: 49% mengatakan 

sangat setuju, 20% setuju, dan 2% tidak setuju. 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 dapat 

dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 

kuisioner item pertanyaan kepuasan nasabah  1 (Y.1)  

adalah: 56%menyatakan sangat setuju, 36% setuju, 

8%tidak setuju. 2 (Y.2) adalah: 54% menayatakan 

sangat setuju, 43% setuju, dan 3% tidak setuju. 3 (Y.3) 

adalah: 49% mengatakan sangat setuju, 42% setuju, dan 

9% tidak setuju. 4 (Y.4) adalah: 56%mengatakan sangat 

setuju, 37%% setuju, dan 7% tidak setuju. 5 (Y.5) 

adalah: 54% mengatakan sangat setuju, 42% setuju, dan 

4% tidak setuju. 6 (Y.6) adalah: 56% mengatakan 

sangat setuju, 37% setuju, dan 7% tidak setuju. 7 (Y.7) 

adalah: 55% mengatakan sangat setuju, 40% setuju, dan 

5% tidak setuju. 8 (Y.8) adalah: 54 % mengatakan 

sangat setuju, 39% setuju, dan 7% tidak setuju. 9 (Y.9) 
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adalah: 56 % mengatakan sangat setuju, 30% setuju, 

dan 7% tidak setuju 10 (Y.10) adalah: 57 % 

mengatakan sangat setuju, 37% setuju, dan 6% tidak 

setuju. 

Irfan Fahmi menyatakan bahwa kualitas 

produk jasa perbankan dapat mempengaruhi kepuasan. 

Kualitas produk sesuai dengan yang dijanjikan pada 

saat pemasaran nasabah akan terus membangun 

kepuasan sehingga tetap memakai produk dan tetap 

bertahan di produk tersebut. 

Donni menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah adalah kualitas 

produk, yakni pelanggan puas jika setelah membeli dan 

menggunakan produk tersebut ternyata kualitas 

produknya baik dan sesuai dengan harapan konsumen. 

Hasil penelitian ini juga mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh Singgih, 

hasil penelitian yang dilkaukan menunjukkan bahwa 

variabel  kualitas produk berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. 

2. Pengaruh fasilitas (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y) 

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang 

memudahkan konsumen dalam usaha yang bergerak 

dibidang jasa, segala hal yaitu kondisi fasilitas, 

kelengkapan, desain interior, eksterior serta kebersihan 

fasilitas. Apabila fasilitas yang diberikan lengkap akan 

membuat nasabah puas dan betah saat melakukan 

transaksi di dalam bank.  
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Berdasarkan uji regresi berganda (tabel 4.17) 

nilai koefisien regresi X2 0,818 fasilitas bernilai positif, 

hal ini dapat diartikan bahwa jika fasilitas (X2) 

ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap 

(konstan) maka kepuasan nasabah di Bank Muamalat 

juga akan meningkat. Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh 

Nilai prob. t hitung (sig.) 0,000 lebih kecil (<) dari 

tingkat signifikansi 0,05 dan t hitung > t tabel, sehingga 

fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah secara persial. Dengan demikian, hipotesis 

alternatif yang menyatakan, “Ada pengaruh fasilitas 

terhadap tingkat kepuasan nasabah pada Bank 

Muamalat KCP Ponorogo” diterima. 

Dari skor kuesioner diperoleh persentase 

jawaban responden sebagai berikut: pada tabel 4.8 dapat 

dijelaskan bahwa item pertanyaan  Fasilitas 1 (X2.1)  

adalah: 58% menyatakan sangat setuju, 39% setuju, 3% 

tidak setuju. 2 (X2.2) adalah: 54% menayatakan sangat 

setuju, 45% setuju, dan 1% tidak setuju. 3 (X2.3) 

adalah: 55% mengatakan sangat setuju, 39% setuju, dan 

6% tidak setuju. 4 (X2.4) adalah: 50% mengatakan 

sangat setuju, 44% setuju, dan 6% tidak setuju. 5 (X2.5) 

adalah: 52% mengatakan sangat setuju, 43% setuju, dan 

3% tidak setuju. 6 (X2.6) adalah: 51% mengatakan 

sangat setuju, 34% setuju, dan 5% tidak setuju. 7 (X2.7) 

adalah: 51% mengatakan sangat setuju, 48% setuju, dan 

1% tidak setuju. 8 (X2.8) adalah: 50 % mengatakan 

sangat setuju, 44% setuju, dan 6% tidak setuju. 9 (X2.9) 

adalah: 58 % mengatakan sangat setuju, 38% setuju, 
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dan 4% tidak setuju. 10 (X2.10) adalah: 55 % 

mengatakan sangat setuju, 39% setuju, dan 6% tidak 

setuju. 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 

dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 

kuisioner item pertanyaan kepuasan nasabah  1 (Y.1)  

adalah: 56%menyatakan sangat setuju, 36% setuju, 

8%tidak setuju. 2 (Y.2) adalah: 54% menayatakan 

sangat setuju, 43% setuju, dan 3% tidak setuju. 3 (Y.3) 

adalah: 49% mengatakan sangat setuju, 42% setuju, dan 

9% tidak setuju. 4 (Y.4) adalah: 56%mengatakan sangat 

setuju, 37%% setuju, dan 7% tidak setuju. 5 (Y.5) 

adalah: 54% mengatakan sangat setuju, 42% setuju, dan 

4% tidak setuju. 6 (Y.6) adalah: 56% mengatakan 

sangat setuju, 37% setuju, dan 7% tidak setuju. 7 (Y.7) 

adalah: 55% mengatakan sangat setuju, 40% setuju, dan 

5% tidak setuju. 8 (Y.8) adalah: 54 % mengatakan 

sangat setuju, 39% setuju, dan 7% tidak setuju. 9 (Y.9) 

adalah: 56 % mengatakan sangat setuju, 30% setuju, 

dan 7% tidak setuju 10 (Y.10) adalah: 57 % 

mengatakan sangat setuju, 37% setuju, dan 6% tidak 

setuju. 

Fandy menyatakan bahwa Fasilitas 

merupakan salah satu sarana fisik yang nyata yang turut 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli 

dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Persepsi nasabah terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi 
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oleh suasana yang dibentuk dari fasilitas eksterior 

maupun interior.
 12

 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian 

sebelumnya oleh Ahmad Mansur. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa variabel fasilitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen.  

3. Pengaruh kualitas produk (X1) dan fasilitas (X2) 

terhadap kepuasan nasabah (Y) 

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh nilai F hitung 

sebesar 40,783 dengan tingkat probabilitas (sig.) 

nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 

dan F hitung > F tabel, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dengan demikian hipotesis alternatif yang 

menyatakan, “Ada pengaruh kualitas produk dan 

fasilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank Muamalat KCP 

Ponorogo” diterima.  

Dari skor kuesioner diperoleh persentase 

jawaban responden sebagai berikut: Berdasarkan pada 

tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden 

tentang kuisioner item pertanyaan Kualitas produk 1 

(X1.1)  adalah: 56% menyatakan sangat setuju, 36% 

setuju, 8% tidak setuju. 2 (X1.2) adalah: 55% 

menagatakan sangat setuju, 22% setuju, dan 1% tidak 

setuju. 3 (X1.3) adalah: 58% mengatakan sangat setuju, 

25% setuju, dan 3% tidak setuju. 4 (X1.4) adalah: 54% 

                                                           
12

 Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra, Service, Quality & 

Satisfaction (Yogyakarta: Andi Offset, 2011),  181. 
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mengatakan sangat setuju, 41% setuju, dan 5% tidak 

setuju. 5 (X1.5) adalah: 56% mengatakan sangat setuju, 

42% setuju, dan 2% tidak setuju. 6 (X1.6) adalah: 45% 

mengatakan sangat setuju, 23% setuju, dan 2% tidak 

setuju. 7 (X1.7) adalah: 42% mengatakan sangat setuju, 

40% setuju, dan 8% tidak setuju. 8 (X1.8) adalah: 49% 

mengatakan sangat setuju, 20% setuju, dan 2% tidak 

setuju. 

Dari skor kuesioner diperoleh persentase 

jawaban responden sebagai berikut: pada tabel 4.8 dapat 

dijelaskan bahwa item pertanyaan  Fasilitas 1 (X2.1)  

adalah: 58% menyatakan sangat setuju, 39% setuju, 3% 

tidak setuju. 2 (X2.2) adalah: 54% menayatakan sangat 

setuju, 45% setuju, dan 1% tidak setuju. 3 (X2.3) 

adalah: 55% mengatakan sangat setuju, 39% setuju, dan 

6% tidak setuju. 4 (X2.4) adalah: 50% mengatakan 

sangat setuju, 44% setuju, dan 6% tidak setuju. 5 (X2.5) 

adalah: 52% mengatakan sangat setuju, 43% setuju, dan 

3% tidak setuju. 6 (X2.6) adalah: 51% mengatakan 

sangat setuju, 34% setuju, dan 5% tidak setuju. 7 (X2.7) 

adalah: 51% mengatakan sangat setuju, 48% setuju, dan 

1% tidak setuju. 8 (X2.8) adalah: 50 % mengatakan 

sangat setuju, 44% setuju, dan 6% tidak setuju. 9 (X2.9) 

adalah: 58 % mengatakan sangat setuju, 38% setuju, 

dan 4% tidak setuju. 10 (X2.10) adalah: 55 % 

mengatakan sangat setuju, 39% setuju, dan 6% tidak 

setuju. 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 

dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
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kuisioner item pertanyaan kepuasan nasabah  1 (Y.1)  

adalah: 56%menyatakan sangat setuju, 36% setuju, 

8%tidak setuju. 2 (Y.2) adalah: 54% menayatakan 

sangat setuju, 43% setuju, dan 3% tidak setuju. 3 (Y.3) 

adalah: 49% mengatakan sangat setuju, 42% setuju, dan 

9% tidak setuju. 4 (Y.4) adalah: 56%mengatakan sangat 

setuju, 37%% setuju, dan 7% tidak setuju. 5 (Y.5) 

adalah: 54% mengatakan sangat setuju, 42% setuju, dan 

4% tidak setuju. 6 (Y.6) adalah: 56% mengatakan 

sangat setuju, 37% setuju, dan 7% tidak setuju. 7 (Y.7) 

adalah: 55% mengatakan sangat setuju, 40% setuju, dan 

5% tidak setuju. 8 (Y.8) adalah: 54 % mengatakan 

sangat setuju, 39% setuju, dan 7% tidak setuju. 9 (Y.9) 

adalah: 56 % mengatakan sangat setuju, 30% setuju, 

dan 7% tidak setuju 10 (Y.10) adalah: 57 % 

mengatakan sangat setuju, 37% setuju, dan 6% tidak 

setuju. 

Donni menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah adalah kualitas 

produk dan fasilitas. Sehingga teori tersebut relevan 

dengan hasil penelitian ini yang juga membuktikan 

bahwa kualitas produk dan fasilitas berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah. Hasil penelitian ini dapat 

membuktikan teori jika kualitas produk dan kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

Jadi kesimpulannya adalah variabel kualitas 

produk dan fasilitas secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo.  
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data mengenai pengaruh 

kualitas produk dan fasilitas terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat 

KCP Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Variabel kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank 

Muamalat KCP Ponorogo. 

2. Variabel fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank 

Muamalat KCP Ponorogo.  

3. Variabel kualitas produk  dan fasilitas secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah di Bank Muamalat KCP Ponorogo. Dan untuk 

koefisien determinasi menunjukkan bahwa koefesien korelasi (R) sebesar 

0,676 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara 

variabel independen terhadap variabel dependen karena nilai R mendekati 

angka 1. Sedangkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,457 ini artinya 

bahwa kontribusi variabel independen hanya mampu menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 45,7%, sedangkan sisanya yang 

54,3% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar model. 
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B. Saran 

    Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan yang penulis amati selama 

melakukan kerja penelitian pada Bank Muamalat KCP Ponorogo, maka 

penulis memberikan beberapa saran antara lain:  

1. Diharapkan  dapat memperbaiki kualitas produk terutama internet banking 

agar selalu dapat diakses oleh nasbah.  

2. Diharapkan dapat memperbaiki ATM yang terkadang macet agar nasabah 

bisa melakukan transaksi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel independen 

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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