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ABSTRACT

INFLUENCE OF THE QUALITY OF SERVICE TO CUSTOMER
SATISFACTION IN SHARIA FINANCING BANKS AL-YAQIN

PERDAGANGAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Mohd. Nawi Purba, S.TP., M.M.
nawi_purba@yahoo.com

Bank Financing Sharia al-Yaqin (BPRS Al-Yaqin) is one of the banks with the
Islamic concept in Perdagangan, Kabupaten Simalungun. Problems faced BPRS
Al-Yaqin Yaqin at this time that the number of customers and balances tend to
fluctuate and decline.The purpose of this study was to determine the cause of the
decline in the number of customers in the BPRS Al-Yaqin Perdagangan,
Kabupaten Simalungun and formulate strategies /policies to increase the number
of customers in the BPRS Al-Yaqin Perdagangan Kabupaten Simalungun. The
conceptual framework of this study comes from the background of the problem
and theoretical studies to discuss and explain the impact of service quality on
customer satisfaction in establishing customer loyalty in the People's Bank
Financing Sharia (BPRS Al-Yaqin Perdagangan Kabupaten Simalungun.
This research is quantitative descriptive. The population was BPRS Al-Yaqin
customers in Perdagangan, Kabupaten Simalungun much as 1136 people, and
sampled as many as 92 people. Statements about service quality, customer
satisfaction and customer loyalty is collected through observations, interviews,
and a list of questions (questionnaire). The data has been collected and analyzed
by multiple regression analysis and simple. The results showed that the first
hypothesis by using simultaneous test (F test) obtained variables consisting of
service quality: tangibles, reliability, responsiveness, empathy, and assurance
jointly significant effect, which gives the sense that the quality of services
provided BPRS Al-Yaqin greatly determines customer satisfaction. By using
partial test (t test) the most dominant variable affecting customer satisfaction is
variable reliability and assurance. It gives meaning to the quality of the customer
formed from the quality of service and very profitable for the company in the long
run. It is recommended to BPRS Aal-Yaqin that the quality of service must be
properly maintained so that customers get the maximum satisfaction during
intercourse and cooperate with al-Yaqin SRB. Improving the quality of Human
Resources by providing the opportunity to attend training or short courses.

Keywords: service quality, customer satisfaction, bank
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PENDAHULUAN

Persaingan bisnis di dunia
perbankan semakin ketat. Persaingan
dapat terjadi diantara bank
konvensional, bank konsep syariah
ataupun bank konvensional versus
bank konsep syariah. Kondisi
persaingan mengharuskan
manajemen perbankan selalu peka
terhadap perubahan serta melakukan
perbaikan secara terus-menerus atas
kinerja. Tujuannya adalah agar dapat
memberikan jasa pelayanan yang
memuaskan kepada para nasabah.
Kualitas pelayanan dipandang
sebagai hal penting bagi perusahaan
untuk mencapai keunggulan
kompetitif dibandingkan dengan
perusahaan pesaing dimanapun
berada.

Untuk mempersiapkan diri
menghadapi persaingan tersebut,
maka perusahaan jasa yaitu
perbankan harus jeli dalam melihat
peluang pasar serta keinginan dan
kebutuhan dari nasabah. Bank yang
ingin berkembang dan mendapatkan
keunggulan kompetitif harus dapat
memberikan jasa yang berkualitas
dengan biaya yang lebih murah, dan
pelayanan yang lebih baik serta dapat
memberikan kepuasan kepada
nasabah.

Memahami perilaku nasabah
bukanlah hal yang mudah, karena
banyak variabel yang berpengaruh
dan saling berhubungan antara satu
dengan yang lainnya. Misalnya
faktor psikologis yang mendasari
keputusan konsumen dalam
membeli, termasuk kualitas
pelayanan yang diberikan oleh
perusahaan. Kualitas pelayanan pada

dasarnya dinilai dari bermacam-
macam persepsi sehingga setiap
calon konsumen mempunyai persepsi
yang bervariasi untuk menilai suatu
pelayanan itu baik atau buruk.

Kemunculan bank dengan
konsep syariah turut meramaikan
dunia perbankan di Indonesia.
Diantaranya adalah Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Al-
Yaqin (BPRS Al-Yaqin) di Kota
Perdagangan-Simalungun. BPRS Al-
Yaqin adalah Bank Pembiayaan
Rakyat dengan konsep syariah yang
terletak di Kota Perdagangan
Kecamatan Bandar, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara. Mulai beroperasi pada tanggal
17 Oktober 2005 berdasarkan
Keputusan Gubernur Bank Indonesia
No.7/58/KEP.GBI/2005, 29
September 2005.

Selain BPRS Al-Yaqin,
terdapat beberapa bank dengan
konsep syariah telah membuka
cabang di Kota Perdagangan,
diantaranya adalah Bank Syariah
Mandiri, Bank Muamalat Indonesia,
Bank Sumut Unit Syariah, Bank
Mega Syariah. Ditambah lagi bank
konvensional seperti BTPN, Bank
Panin, BNI, Bank Mestika, Bank
Sumut, Bank Mandiri, BRI. Kondisi
ini menunjukkan persaingan bisnis
perbankan di kota perdagangan
semakin ketat belakangan ini.

BPRS Al-Yaqin fokus untuk
melayani Usaha Mikro dan Kecil
yang menginginkan proses mudah,
pelayanan cepat dan persyaratan
ringan. BPRS Al-Yaqin yang
beroperasi dengan sistem syariah di
Indonesia, sesuai dengan aturan
hukum yang mengacu pada Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998 dan
Peraturan Bank Indonesia (PBI).
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Keberadaannya sangat membantu
masyarakat kecil menengah untuk
memperoleh pinjaman dana sebagai
modal usaha.

Wilayah operasional BPRS Al-
Yaqin meliputi Kota Perdagangan
dan Kodya Pematang Siantar. Kantor
pusat ada di Perdagangan serta dua
cabang ada di Kodya Pematang
Siantar, yaitu Rambung Merah dan
Sinaksak. BPRS Al-Yaqin
menyelenggarakan berbagai kegiatan
bisnis diantaranya produk Tabungan
Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan
Deposito Mudharabah.

Telah terjadi penurunan jumlah
nasabah di BPRS Al-Yaqin
Perdagangan Kabupaten Simalungun
sejak beberapa tahun belakangan ini,
sehingga dirumuskan beberapa
pertanyaan yang perlu dijawab yaitu;
Faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan menurunnya jumlah
nasabah terkait dengan kualitas
pelayanan di BPRS Al-Yaqin
Perdagangan Kabupaten
Simalungun?

LANDASAN TEORI

Menurut Kotler (2002) bahwa
pelayanan adalah setiap tindakan
atau kegiatan yang dapat ditawarkan
oleh suatu pihak kepada pihak lain,
yang pada dasarnya tidak berwujud
dan tidak mengakibatkan
kepemilikan apapun. Produksinya
dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan
pada satu produk fisik. Pelayanan
merupakan perilaku produsen dalam
rangka memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumen demi
tercapainya kepuasan pada
konsumen itu sendiri.

Pada umumnya pelayanan yang
bertaraf tinggi akan menghasilkan

kepuasan yang tinggi serta pembelian
ulang yang lebih sering. Perilaku
tersebut dapat terjadi pada saat
sesudah terjadinya transaksi, Kotler
(2002).

Kata kualitas mengandung
banyak definisi dan makna, orang
yang berbeda akan mengartikannya
secara berlainan tetapi dari beberapa
definisi yang dapat kita jumpai
memiliki beberapa kesamaan
walaupun hanya cara
penyampaiannya saja biasanya
terdapat pada elemen sebagai
berikut:

1. Kualitas meliputi usaha
memenuhi atau melebihkan
harapan pelanggan.
2. Kualitas mencakup produk,
jasa, manusia, proses dan
lingkungan
3. Kualitas merupakan kondisi
yang selalu berubah.

Tjiptono, (2011) menyatakan
bahwa kualitas pelayanan yang baik
bukanlah berdasarkan sudut pandang
atau persepsi penyedia jasa,
melainkan berdasarkan sudut
pandang atau persepsi konsumen.
Hal ini disebabkan karena konsumen
yang mengkonsumsi serta yang
menikmati jasa layanan, sehingga
merekalah yang seharusnya
menentukan kualitas jasa. Sehingga
definisi kualitas pelayanan dapat
diartikan sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan konsumen
serta ketepatan penyampaiannya
dalam mengimbangi harapan
konsumen.

Parasuraman, dkk (1988), telah
mengembangkan suatu alat ukur dari
kualitas pelayanan yang disebut
SERVQUAL, dimana di dalamnya 8
terdapat variabel dari kualitas
layanan yang dapat mempengaruhi
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tingkat kepuasan pelanggan. Sepuluh
variabel tersebut adalah tangible,
reliability, responsiveness,
communication, credibility, security,
competence, courtesy, knowing
customers, and access. Namun, pada
penelitian berikutnya, yaitu tahun
1988, mereka membaginya menjadi
lima, yaitu tangible, reliability,
responsiveness, assurance, dan
empathy, dimana assurance, empathy
merupakan gabungan dari
communication, credibility, security,
competence, courtesy,knowing
customers, dan access. Kelima
variabel tersebut untuk menentukan
kualitas pelayanan, yaitu:

1. Tangible (bukti fisik), yaitu
tampilan fisik layanan,
meliputi fasilitas fisik,
perlengkapan karyawan, dan
sarana komunikasi.

2. Reliability (kehandalan), yaitu
kemampuan untuk melakukan
pelayanan sesuai yang
dijanjikan dengan segera,
akurat, dan memuaskan.

3. Responsiveness (daya tanggap),
yaitu kemampuan untuk
menolong pelanggan dan
ketersediaan untuk melayani
pelanggan dengan baik.

4. Empathy (perhatian), yaitu rasa
peduli untuk memberikan
perhatian secara individual
kepada pelanggan, memahami
kebutuhan pelanggan, serta
kemudahan untuk dihubungi.

5. Assurance
(keamanan/kenyamanan), yaitu
pengetahuan, kesopanan
petugas serta sifatnya yang
dapat dipercaya sehingga
pelanggan terbebas dari risiko.
Kata pelanggan seringkali

diartikan oleh banyak orang sebagai

pembeli, sehingga pengertiannya
menjadi sempit. Sebenarnya kata
pelanggan memiliki arti yang lebih
luas karena mencakup mereka yang
memetik manfaat dari suatu kegiatan
baik produksi maupun jasa. Menurut
Hamdani, (2006) pelanggan adalah
seseorang yang beberapa kali datang
ke tempat yang sama untuk membeli
suatu barang atau peralatan. Irawan,
(2004) menyatakan bahwa pelanggan
adalah orang yang paling penting
dalam perusahaan. Dalam
perusahaan yang bergerak di bidang
jasa, pelanggan adalah orang yang
menggunakan jasa pelayanan. Dalam
dunia perbankan nasabah diartikan
pelanggan.

Dengan demikian pelanggan
dapat dikategorikan atas: pembeli
untuk kegiatan jual beli, pemasok,
pengusaha, penumpang, dan
penonton pada layanan seperti
angkutan, pariwisata, hiburan,
perjalanan, dan bidang pariwisata.

Kepuasan pelanggaan sangat
penting dalam kondisi yang semakin
kompetitif saat ini. Kepuasan
pelanggan atas sebuah produk atau
jasa akan sangat menentukan
kelangsungan usaha. Pelanggan akan
kembali ingin menikmati produk atau
jasa yang kita berikan apabila
pelayanan yang diperoleh dapat
memenuhi apa yang diharapkan
pelanggan.

Menurut Zeithaml (1990)
kepuasan pelanggan dalam bisnis
pelayanan jasa dapat diukur dari
kesenjangan antara harapan dan
persepsi pelanggan tentang
pelayanan yang akan diterima.
Harapan pelanggan mempunyai dua
pengertian yaitu: pertama, apa yang
diyakini oleh pelanggan akan dapat
terjadi saat pelayanan diberikan.



5

Kedua, apa yang diinginkan
pelanggan untuk terjadi (harapan).
Persepsi adalah apa yang dilihat atau
dialami setelah memasuki
lingkungan yang diharapkan
memberi sesuatu kepadanya. Dalam
konteks tradisional pengertian
kepuasan atau ketidakpuasan
pelanggan merupakan perbedaan
antara harapan dan kinerja yang
dirasakan (perceived performance).

Konsep kepuasan pelanggan
telah dibahas secara luas oleh
sejumlah pakar dan peneliti
pemasaran. Menurut Kotler (2002)
menyatakan bahwa kepuasan
pelanggan adalah tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan
kinerja (atau hasil) yang dirasakan
dengan harapannya. Jadi, tingkat
kepuasan adalah fungsi dari gap
antara kinerja yang dirasakan dengan
harapan. Dengan kata lain definisi
singkat tentang kepuasan pelanggan
adalah kualitas produk dan jasa yang
memenuhi harapan pelanggan, Juran
(1993).

Kepuasan adalah perasaan
senang atau kecewa seseorang yang
muncul setelah membandingkan
antara persepsi atau kesannya
terhadap kinerja (hasil) suatu produk
dan harapan-harapannya. Kepuasan
merupakan fungsi dari persepsi atau
kesan atas kinerja dan harapan. Jika
kinerja berada di bawah harapan,
pelanggan tidak puas. Jika kinerja
melebihi harapan, pelanggan amat
puas atau senang, Kotler (2002).

Kotler (2002) menyatakan
bahwa jasa sebagai setiap tindakan
atau kegiatan yang dapat ditawarkan
oleh satu pihak ke pihak lain, yang
pada dasarnya tidak berwujud dan
tidak mengakibatkan kepemilikan
apa pun, produksinya dapat dikaitkan

atau tidak dikaitkan dengan suatu
produk fisik. Sedangkan menurut
Lovelock dan Wright (2005), jasa
adalah tindakan atau kinerja yang
menciptakan manfaat bagi pelanggan
dengan mewujudkan perubahan yang
diinginkan dalam diri atau atas nama
penerima jasa tersebut.

Menurut Kotler (2002), bahwa
jasa memiliki empat karakteristik
yang sangat mempengaruhi
rancangan program pemasaran, yaitu:
1. Intangibility (tidak berwujud).

Jasa bersifat tidak berwujud.
Tidak seperti halnya produk fisik,
jasa tidak dapat dilihat, dirasa,
diraba, didengar, atau dicium
sebelum jasa itu dibeli. Untuk
mengurangi ketidakpastian, para
pembeli mencari tanda atau bukti
dari mutu jasa. Mereka akan
menarik kesimpulan mengenai
mutu jasa dari tempat, orang,
peralatan, alat komunikasi,
simbol, dan harga yang mereka
lihat. Oleh karena itu, tugas
penyedia jasa adalah mengelola
bukti mutu jasa untuk
mewujudkan jasa yang tidak
berwujud.

2. Inseparability (tidak terpisahkan).
Umumnya jasa dihasilkan dan
dikonsumsi secara bersamaan.
Tidak seperti barang fisik yang
diproduksi, disimpan dalam
persediaan, didistribusikan
melewati berbagai penjual, dan
kemudian baru dikonsumsi. Jika
seseorang memberikan pelayanan,
maka penyediaannya merupakan
bagian dari jasa itu. Karena klien
juga hadir saat jasa itu dilakukan,
interaksi penyedia-klien
merupakan ciri khusus pemasaran
jasa. Baik penyedia maupun klien
mempengaruhi hasil jasa.
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3. Variability (bervariasi).
Karena tergantung pada siapa
yang menyediakan serta kapan
dan dimana jasa itu diberikan, jasa
sangat bervariasi. Pembeli jasa
menyadari keragaman yang tinggi
itu dan sering membicarakannya
dengan orang lain sebelum
memilih seorang penyedia jasa.

4. Perishability (mudah lenyap).
Jasa tidak bisa disimpan. Sifat
jasa itu mudah lenyap
(perishability) tidak menjadi
masalah bila permintaan tetap.
Jika permintaan berfluktuasi
perusahaan jasa menghadapi
masalah yang sulit dalam
melakukan persiapan
pelayanannya. Untuk itu perlu
dilakukan perencanaan produk,
penetapan harga, serta program
promosi yang tepat untuk
mengatasi ketidaksesuaian antara
permintaan dan penawaran jasa.

Harapan Pelanggan
Faktor-faktor yang menentukan

harapan pelanggan meliputi
kebutuhan pribadi, pengalaman masa
lampau, rekomendasi dari mulut ke
mulut, dan iklan. Tjiptono (1997)
menyatakan, harapan pelanggan
terhadap kualitas jasa terbentuk oleh
beberapa faktor berikut:
1. Enduring service intensifiers.

Faktor yang bersifat stabil dan
mendorong pelanggan untuk
meningkatkan sensitivitasnya
terhadap jasa. Faktor ini meliputi
harapan yang disebabkan oleh
orang lain dan filosofi pribadi
tentang jasa.

2. Personal need. Yaitu kebutuhan
yang dirasakan seseorang
mendasar bagi kesejahteraannya
juga sangat menentukan
harapannya. Kebutuhan tersebut

meliputi kebutuhan fisik, sosial,
dan psikologis.

2. Transitory service intensifiers.
Faktor ini merupakan faktor
individual yang bersifat sementara
(jangka pendek) yang
meningkatkan sensitivitas
pelanggan terhadap jasa. Faktor
ini meliputi: (1) Situasi darurat
pada saat pelanggan sangat
membutuhkan jasa dan ingin
perusahaan bisa membantunya
(misalnya jasa asuransi mobil
pada saat terjadi kecelakaan lalu
lintas), (2) Jasa terakhir yang
dikonsumsi pelanggan dapat pula
menjadi acuan untuk menentukan
baik-buruknya jasa berikutnya.

3. Perceived service alternatives.
Merupakan persepsi pelanggan
terhadap tingkat atau derajat
pelayanan perusahaan lain yang
sejenis. Jika konsumen memiliki
beberapa alternatif, maka
harapannya terhadap suatu jasa
cenderung akan semakin besar.

5. Self-perceived service role. Faktor
ini adalah persepsi pelanggan
tentang tingkat atau derajat
keterlibatannya dalam
mempengaruhi jasa yang
diterimanya. Jika konsumen yang
terlibat dalam proses pemberian
jasa ternyata tidak begitu baik,
maka pelanggan tidak bisa
menimpakan kesalahan
sepenuhnya kepada si pemberi
jasa.

6. Situasional factors. Faktor
situasional terdiri atas segala
kemungkinan yang bisa
mempengaruhi kinerja jasa, yang
berada di luar kendali penyedia
jasa.

7. Explicit service promises. Faktor
ini merupakan pernyataan (secara
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personal atau non personal) oleh
organisasi tentang jasanya kepada
pelanggan. Janji ini bisa berupa
iklan, personal selling, perjanjian,
atau komunikasi dengan karyawan
organisasi tersebut.

8. Implicit service promises. Faktor
ini menyangkut petunjuk yang
berkaitan dengan jasa, yang
memberikan kesimpulan bagi
pelanggan tentang jasa yang
bagaimana yang seharusnya dan
yang akan diberikan.

9. Word of mouth (rekomendasi dari
orang lain). Merupakan
pernyataan (secara personal atau
non personal) yang disampaikan
orang lain secara organisasi
(service providers) kepada
pelanggan. Biasanya cepat
diterima oleh pelanggan karena
yang menyampaikannya adalah
mereka yang dapat dipercayainya,
seperti para ahli, teman, keluarga,
dan publikasi media massa.

10. Past experience.
Pengalaman masa lampau
meliputi hal-hal yang telah
dipelajari atau diketahui
pelanggan dari yang telah
diterimanya di masa lalu.

Bank dengan konsep syariah
adalah bank yang semua transaksinya
harus berdasarkan akad yang
dibenarkan oleh syariah. Semua
transaksi harus mengikuti kaidah dan
aturan yang berlaku pada akad-akad
muamalah syariah. Menurut Khalid
(2005), menyebutkan bahwa bank
syariah adalah bank yang tata cara
beroperasinya didasarkan kepada tata
cara bermualat secara islam, artinya
bank syariah mengacu kepada
ketentuan-ketentuan Al-Quran dan
Al-Hadist. Wiyono, (2005)
menyatakan bank syariah ialah bank

yang berasaskan kemitraan, keadilan,
transparansi, dan universal serta
melakukan kegiatan usaha perbankan
berdasarkan prinsip syariah.

Bank dengan konsep syariah
menggunakan pendekatan profit
sharing, artinya yang diterima oleh
bank disalurkan kepada pembiyaan,
keuntungan yang didapatkan dari
keuntungan pembiayaan tersebut
dibagi dua. Keuntungan untuk bank
dan nasabah berdasarkan perjanjian
pembagian keuntungan di muka,
Arifin (2000).

METODE PENELITIAN

Variabel bebas yang
digunakan kualitas pelayanan yang
terdiri dari: bukti fisik (tangible),
kehandalan (reliability), daya
tanggap (responsiveness), perhatian
(empathy), dan kenyamanan
(assurance). Sementara variabel
terikatnya adalah kepuasan dan
loyalitas pelanggan.

Hipotesis penelitian ini
sebagai berikut:
Kualitas pelayanan yang terdiri dari:
bukti fisik (tangible), kehandalan
(reliability), daya tanggap
(responsiveness), perhatian
(empathy), dan kenyamanan
(assurance) berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kepuasan
(Y)

X1 Bukti fisik (tangible)

X2 Kehandalan (reliability)

X3 Daya Tanggap (responsiveness)

X4 Perhatian (empathy)

X5 Keamanan/kenyamanan (assurance)
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Al-Yaqin Perdagangan Kabupaten
Simalungun.

Penelitian ini adalah
penelitian deskriptif kuantitatif.
Adapun sifat penelitian adalah
descriptive eksplanatory yang
menguraikan dan menjelaskan
tentang kedudukan variabel-variabel
dan juga pengaruhnya. Penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan survei.

Pengambilan sampel dalam
penelitian ini berdasarkan rumus
Slovin:

21 Ne

N
n




Keterangan:
n = Jumlah Responden
N =JumlahPopulasi (pelanggan)
e =Tingkat kelonggaran

kesalahan yang diinginkan
(10 %)

)1,01136(1

1136
2x

n




Diperoleh:
N  =  1136
n  = 92 orang

Metode pengumpulan data
dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Pengamatan (observation)
yaitu mengamati secara
langsung pelayanan yang
diberikan, baik secara fisik
maupun non fisik di BPRS Al-
Yaqin.

b) Wawancara (interview) kepada
yang berhak dan berwenang
memberikan data dan informasi
yang mendukung penelitian ini
dari Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Al-Yaqin
Perdagangan Kabupaten
Simalungun.

c) Daftar pertanyaan
(questionnaire) yang diberikan
kepada pelanggan yang

dijadikan responden pada
penelitian ini.

d) Studi dokumentasi dilakukan
dengan mengumpulkan dan
mempelajari dokumen-
dokumen yang mendukung
penelitian ini.
Data yang digunakan adalah

data primer yaitu data yang diperoleh
dari subyek penelitian melakukan
pengamatan (observation),
wawancara (interview), dan daftar
pertanyaan (questionnaire).
Kemudian data sekunder yaitu data
yang diperoleh dari studi
dokumentasi

Model Analisis
Analisis multivariat dalam

penelitian ini dilakukan untuk
menguji hipotesis yang menyatakan:
kualitas pelayanan yang terdiri dari:
bukti fisik (tangible) kehandalan
(reliability), daya tanggap
(responsiveness), perhatian
(empathy), dan
keamanan/kenyamanan (assurance)
berpengaruh terhadap  kepuasan
pelanggan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Al-Yaqin
Perdagangan Kabupaten
Simalungun. Pendekatan analisis
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi berganda,
dengan rumus sebagai berikut:

eXbXbXbXbXbaY  5544332211

Dimana:
Y = Kepuasan pelanggan
a = Konstanta
b1 – b5 = Koefisien regresi variabel

X1 – X5

X1 = Bukti fisik (tangible)
X2 = Kehandalan (reliability)
X3 = Daya tanggap

(responsiveness)
X4 = Perhatian (empathy)
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X5 = Keamanan/kenyamanan
(assurance)

e = Term of error

Uji Koefisien Determinasi R
2

bertujuan untuk mengukur seberapa
besar pengaruh variabel independen
secara simultan mempengaruhi
perubahan yang terjadi pada variabel

dependen. Jika R
2

yang diperoleh
dari hasil perhitungan mendekati 1
(satu), maka semakin kuat model
tersebut dapat menerangkan variabel
tergantungnya. Kemudian dilakukan
pengujian variasinya dengan uji f.
Hipotesa diterima apabila t

hitung
lebih

besar dari t
tabel

(t
h

> t
t
) atau diperoleh

p < 0,05.
Uji simultan (uji F), yaitu uji

ini dilakukan untuk mengetahui
apakah semua variabel independen
mempunyai pengaruh yang sama
terhadap variabel dependen. Pada uji
F ini ditentukan nilai F tabel dapat
dilihat pada tabel F dengan
menggunakan rumus:

1(/)1(

/
2

2




knR

kR
Fb

Dimana :
R2 = Koefisien korelasi berganda
k = Jumlah variabel independen
n = Jumlah sampel
Dalam hal ini α = 0,05 atau
Confidence Interval (CI) = 95%.

Uji parsial (uji t) digunakan
untuk menguji kemaknaan koefisien
parsial atau masing-masing variabel
independen terhadap variabel
dependen. Untuk menguji t
dilakukan dengan menentukan nilai
kritis terlebih dahulu. Yaitu dengan
menentukan nilai t hitung dengan t
tabel. Pada uji t ini ditentukan nilai t
tabel Keterangan: df : derajat
kebebasan dapat dilihat pada tabel t

dengan menggunakan rumus df : n –
k -1.
Keterangan :
df : Derajat kebebasan
n : Jumlah sampel
k : Jumlah variabel bebas
Untuk menguji secara parsial melalui
uji t dalam untuk mencari tingkat
dominansi pengaruh setiap variabel
bebas (independent variables)
terhadap variabel terikat (dependent
variabel) dengan rumus :

)(1

2
2

sr

nRs
t






Dimana :
rs = Korelasi parsial yang

ditemukan
n = Jumlah sampel
t = Besarnya nilai thitung

Dalam hal ini α = 0,025
meskipun tingkat kepercayaan
(confidence interval) 95%, dengan
alasan  pengujian ini berada pada
distribusi normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil persamaan regresi
berganda sebagai berikut:

Y = 0,071+ 0,058 X1+ 0,298 X2+
0,057 X3 + 0,070 X4 + 0,160 X5

Kualitas pelayanan yang
terdiri dari: bukti fisik (tangible),
kehandalan (reliability), daya
tanggap (responsiveness), perhatian
(empathy), dan
keamanan/kenyamanan (assurance)
memberikan pengaruh yang positif
terhadap kepuasan pelanggan.

Koefisien Determinasi
Kualitas pelayanan kepada

pelanggan secara bersama-sama
memiliki hubungan yang tinggi
dengan kepuasaan pelanggan,
dimana dari hasil perhitungan
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koefisien determinasi sebesar 0,582.
Dapat diketahui bahwa variabel
kualitas pelayanan kepada pelanggan
yang diwujudkan dalam kualitas
pelayanan yang terdiri dari: bukti
fisik (tangible), kehandalan
(reliability), daya tanggap
(responsiveness), perhatian
(empathy), dan kenyamanan
(assurance) memberikan kontribusi
yang cukup besar terhadap kepuasan
pelanggan dengan determinasi
sebesar 58,2%.

Nilai F hitung sebesar 23,951
dengan menggunakan tingkat
kepercayaan (confidence interval)
95%  atau α = 0,05 maka dari tabel
distribusi F diperoleh nilai 2,32.
Sesuai dengan hasil yang diperoleh
dari perhitungan tersebut maka dapat
dilihat bahwa Fhitung (23,951) > F tabel

(2,32), dengan demikian maka
keputusannya adalah menolak Ho
dan menerima Ha, yang artinya
adalah secara serempak kualitas
pelayanan yang terdiri bukti fisik
(tangible), kehandalan (reliability),
daya tanggap (responsiveness),
perhatian (empathy), dan
kenyamanan (assurance)
berpengaruh sangat nyata (high
significant) terhadap kepuasan
pelanggan.

Uji Parsial (t-test)
Pengaruh kualitas pelayanan

yang terdiri dari: bukti fisik
(tangible), kehandalan (reliability),
daya tanggap (responsiveness),
perhatian (empathy), dan
keamanan/kenyamanan (assurance)
terhadap kepuasan juga dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Variabel bukti fisik (tangible)

memiliki tingkat signifikansi
sebesar 0,115 (p value > 0,025),
yang menunjukkan variabel bukti

fisik (tangible) tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan.

2. Variabel kehandalan (reliability)
memiliki tingkat signifikansi
sebesar 0,001 (p value < 0,025),
yang menunjukkan variabel
kehandalan (reliability) memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap kepuasan pelanggan.

3. Variabel daya tanggap
(responsiveness) memiliki tingkat
signifikansi sebesar 0,376 (p
value > 0,025) yang
menunjukkan variabel daya
tanggap (responsiveness) tidak
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepuasan
pelanggan.

4. Variabel perhatian (empathy)
memiliki tingkat signifikansi
sebesar 0,505 (p value > 0,025)
yang menunjukkan variabel
empathy tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap
kepuasan pelanggan.

5. Variabel keamanan/kenyamanan
(assurance) memiliki tingkat
signifikansi sebesar 0,021 (p
value < 0,025) yang
menunjukkan variabel keamanan/
kenyamanan (assurance)
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepuasan
pelanggan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan yang terdiri
dari: bukti fisik (tangible),
kehandalan (reliability),
ketanggapan (responsiveness),
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perhatian (empathy), dan
keamanan/kenyamanan
(assurance) secara bersama-
sama berpengaruh kepada
kepuasan pelanggan. Artinya
bahwa kualitas pelayanan yang
diberikan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Al-
Yaqin kepada nasabahnya sangat
menentukan kepuasan
pelanggan.

2. Variabel yang paling dominan
mempengaruhi kepuasan
pelanggan adalah variabel
kehandalan (reliability) dan
keamanan/kenyamanan
(assurance).

Saran-saran
Dari kesimpulan di atas

disarankan sebagai berikut;
1. Kualitas pelayanan harus

dipelihara dengan baik agar
nasabah BPRS Al-Yaqin
mendapatkan kepuasan yang
maksimal selama berhubungan
dan bekerja sama dengan BPRS
Al-Yaqin, khususnya yang
berpengaruh signifikan yaitu
variabel kehandalan dan
keamanan/kenyamanan perlu
ditingkatkan kualitas
pelayanannya.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) BPRS Al-Yaqin harus
lebih ditingkatkan misalnya
dengan memberikan kesempatan
mengikuti training atau short
course.
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