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ABSTRAK 

Society as service users are increasingly selective in choosing a bank for deposit of funds 

held to avoid the risk of losing funds due to the poor performance of a financial institution. In 

Lampung in Lampung province, especially in the eastern part, precisely in Way Jepara 

growing Islamic financial services cooperative that is a legal entity known as BMT. 

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) consists of two terms, namely treasury and baitut tamwil. 

Baitul Maal more directed efforts on the collection and distribution of funds are non-profit, 

like charity, donation and shodaqoh. While baitut tamwil as business commercial collection 

and disbursement of funds. 

In this study the authors formulate the problem 1). How factors - factors of product quality, 

trust, and service can affect customer satisfaction Sejahtera Savings on BMT Baskara Way 

Way Jepara Jepara District of East Lampung. 2) .Faktor what is most dominant in influencing 

customer satisfaction Sejahtera Savings on BMT Baskara Way Way Jepara Jepara District of 

East Lampung. 

The results showed that 1) Customer satisfaction BMT Baskara Way Jepara is affected by 

factors Product quality, trust and service amounted to 40.5%, while the remaining 58.5% is 

influenced is influenced by other factors such as promotions, interest rates and so on. 2). It 

was alleged that the product quality, trust and service simultaneously influence customer 

satisfaction savings. The regression results obtained value of F = 21.786 is greater than the 

value table = 2,70 (H0), it means that all variables simultaneously variable X has a significant 

influence on customer satisfaction savings variable (Y). Thus the first hypothesis proved to 

be correct and acceptable. 3) The results of regression analysis showed regression coefficient 

(B) variable trust amounted to 0.453, greater than 0.376 for the variable service and product 

quality that only amounted to 0.107, so it can be seen that the variable trust has a dominant 

influence on customer satisfaction savings. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Sistem perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan hukum syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini didasarkan oleh 

larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang 

disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram 

(misal usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang 

tidak islami, dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan 

konvensional. 



 Masyarakat sebagai pengguna jasa kini semakin selektif dalam memilih bank untuk 

menitipkan dana yang dimiliki untuk menghindari risiko kehilangan dana akibat buruknya 

kinerja suatu lembaga keuangan. Di provinsi Lampung khususnya di Lampung bagian timur, 

tepatnya di Way Jepara tumbuh jasa keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi yang 

dikenal dengan BMT. 

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut 

tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana 

yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha 

pengumpulan dan  penyaluran dana komersial. 

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, maka penulis memilih obyek penelitian 

pada BMT  Baskara Way Jepara yaitu koperasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan 

simpan pinjam berbasis hukum islam, dimana dalam menjalankan aktivitas perusahaan, maka 

perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan nasabah 

dalam melakukan transaksi. Dimana faktor-faktor tersebut adalah : kualitas produk, rasa 

percaya dan pelayanan. Ketiga faktor tersebut sangat penting dan perlu diperhatikan oleh 

perusahaan agar tetap setia menjadi nasabah pada BMT  Baskara Way Jepara di Lampung 

Timur. Dimana dengan kualitas produk yang dimiliki BMT  Baskara Way Jepara akan 

memberi banyak pilihan produk (baik simpanan atau pembiayaan).  

Kinerja karyawan, fitur, kemudahan dan kesesuaian, merupakan beberapa hal penting 

yang menunjang kualitas produk BMT Baskara Way Jepara. Selain itu pelayanan yang 

memuaskan yang diberikan oleh  koperasi  kepada nasabah akan memberi nilai positif bagi 

koperasi tersebut, baik dalam hal kredibilitas, kepedulian, serta reliabilitas. Sedangkan faktor 

yang ketiga yakni rasa percaya, yang meliputi daya tanggap karyawan, empati, jaminan serta 

keandalan, secara berlahan akan timbul rasa percaya yang kuat dari nasabah. Dengan 

kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat diharapkan koperasi mampu survive di masa 

mendatang sehingga mampu memberi kenyamanan nasabah untuk berinvestasi. 

Oleh karena itu maka koperasi perlu memperhatikan tiga faktor tersebut, hal ini 

dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kepuasan nasabah pada BMT Baskara Way Jepara 

khususnya nasabah Tabungan Sejahtera. 

Tabungan Sejahtera pada BMT Baskara adalah tabungan atau simpanan yang setoran 

awalnya minimal bernilai Rp 25.000,- dan setorannya selanjutnya minimal Rp 10.000,-. 

Dimana tabungan memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran dan penarikan 

(lebih dari satu kali transaksi per hari) dan bebas biaya bulanan. 



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang: ”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN 

NASABAH TABUNGAN SEJAHTERA PADA BMT BASKARA WAY JEPARA 

LAMPUNG TIMUR” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

a. Bagaimanakah faktor - faktor kualitas produk, kepercayaan, dan pelayanan dapat 

mempengaruhi kepuasan nasabah Tabungan Sejahtera pada BMT Baskara Way 

Jepara Kecamatan Way Jepara Lampung Timur . 

b. Faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan nasabah Tabungan 

Sejahtera pada BMT Baskara Way Jepara Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Jasa 

Menurut C.H Loveloock dan Lauren K.Wright (2007:5) : ”Jasa adalah tindakan atau 

kinerja yang menciptakan manfaat bagi nasabah dengan mewujudkan perubahan yang 

diinginkan dalam diri atau atas nama penerima.” 

Sedangkan Kotler dalam buku Zulbiadi Latief (2009:2)  mendefinisikan bahwa ”Jasa 

adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu.” 

Kesimpulan jasa adalah tindakan atau kinerja yag ditawarkan suatu pihak kepada pihak 

lain  yang mencipakan dan memberikan manfaat bagi nasabah,  yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan .  

 

 

2. Pengertian Pemasaran Jasa 

Rangkuti (2009:21) berpendapat bahwa : ”Pemasaran merupakan suatu interaksi yang 

berusaha untuk menciptakan hubungan pertukaran dan bukan merupakan cara yang sederhana 

yang hanya sekedar untuk menghasilkan penjualan.” 

Selanjutnya William dalam Sutarminingsih (2004:56) menyatakan bahwa Pemasaran 

adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencakan, 



menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Berdasarkan definisi pemasaran jasa yang dikemukakan Rangkuti, maka  pertama, 

pemasaran jasa lebih bersifat intangible  dan immaterial  karena produknya tidak kasat mata 

dan tidak dapat diraba.  Kedua, produksi jasa dilakukan saat konsumen berhadapan dengan 

petugas sehingga pengawasan kualitasnya dilakukan dengan segera. Hal ini lebih sulit 

daripada pengawasan produk fisik.  Ketiga, interaksi antara konsumen dan petugas adalah 

penting untuk dapat mewujudkan produk yang dibentuk. 

3. Pengertian Nasabah 

Menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang pokok perbankan pasal 1, 

mendefinisikan nasabah sebagi berikut : ”Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa 

bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk 

simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” 

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah/yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara 

bank dan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah penyimpan adalah nasabah yang 

menempatkan danannya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank 

dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah adalah orang yang paling penting dalam suatu 

bank. Nasabah tidak tergantung pada bank, tetapi bank yang tergantung pada nasabah karena 

Bank yang akan diuntungkan dengan Peningkatan dana yang diterima dari masyarakat. 

4. Pengertian Kepuasan Nasabah 

Tjiptono (2009:146) memberikan definisi ”Kepuasan  nasabah merupakan evaluasi 

purnabeli  di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) 

sama atau melampaui harapan nasabah.” 

Selanjutnya Tjiptono dalam Tangkilisan (2005:211) Kepuasan nasabah adalah hal yang 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan perusahaan dengan nasabahnya 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik dalam pembelian ulang, mendorong 

terciptanya loyalitas nasabah, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan, reputasi perusahaan menjadi semakin baik 

dimata nasabah, serta laba yang diperoleh akan meningkat. 

Sedangkan menurut Kotler dalam Tony Sitinjak (2004:6), ”Kepuasan nasabah adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang merupakan hasil perbandingan dari persepsi 

kinerja produk dan harapannya.” 



Berdasarkan definisi diatas, maka ada kesamaan yaitu menyangkut komponen kepuasan  

nasabah  (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). Jadi kepuasan nasabah adalah respons 

nasabah terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaian. 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah 

a. Kualitas Produk 

Menurut Suyadi Prawirosentono (2007:5), pengertian kualitas suatu produk adalah 

”Keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan 

kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan”. 

b. Rasa Percaya 

Rasa percaya (trust) sering dipandang memiliki karakteristik hubungan jangka panjang. 

Suatu hal yang sangat berbeda dengan  kepuasan nasabah (customer satisfaction) yang 

diartikan sebagai respon seketika atas konsumsi. 

c. Pelayanan  

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Lerbin (2005:26) 

mengemukakan bahwa : ”Pelayanan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan secara akurat, andal dapat dipercaya, bertanggungjawab atas apa yang dijanjikan, 

tidak  pernah memberikan janji yang berlebihan dan selalu memberikan janjinya.” 

 

 

 

6. Kerangka Pikir Penelitian 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Keterangan : 

:  Variabel 

 

:  Garis Pengaruh 

:  Garis Indikator 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Batasan Konsep dan Definisi Operasional Variabel 

Batasan Konsep dalam penelitian in adalah hanya pada sampai pada analisis faktor – 

faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah Tabungan Sejahtera pada BMT  Baskara  Way 

Jepara Lampung Timur , karena itu perlu dilakukan perumusan definisi operasional yang 

berhubungan dengan penelitian ini serta berdasarkan variabel terlihat. Pada penelitian ini 

penulis mengunakan variabel-variabel kualitas produk, rasa percaya, pelayanan pada BMT  

Baskara  Way Jepara. Definisi operasional masing-masing variabel tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Kepuasan nasabah dapat didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Pengertian tersebut 

dapat disimpulkan, bahwa kepuasan nasabah merupakan respons nasabah terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja 

actual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Adapun indikator yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah adalah : 

1. Faktor kualitas produk, dengan melakukan diferensiasi produk tersebut harus 

lebih inovatif dibandingkan dengan produk yang sudah ada, produk tersebut harus 

mempunyai kualitas yang tinggi. Antara lain terdiri dari: 

- Kinerja 

- Fitur 

- Kemudahan 

- Kesesuaian 

 

Jaminan 

Keandalan 



2. Rasa Percaya, adalah  sebagai kondisi psikologis yang terdiri dari niat/intensi 

untuk menerima kelemahan berdasarkan pengharapan positif terhadap niat atau 

perilaku orang lain. Terdiri dari: 

1) Kredibilitas 

2) Kepedulian 

3) Reliabilitas 

3. Pelayanan adalah  kemampuan untuk memberikan pelayanan  secara akurat, andal 

dapat dipercaya, bertanggungjawab atas apa yang dijanjikan, tidak pernah 

memberikan janji yang berlebihan. 

- Bukti Fisik 

- Empati 

- Keandalan 

- Daya Tangkap 

- Jaminan 

 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian 

a. Validitas Instrument Penelitian 

Validitas adalah ketepatan alat ukur yang dapat mengungkapkan data terhadap variabel 

yang akan diukur. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Pengukuran tingkat ketepatan alat ukur yang digunakan pengujian kevalidan, dengan 

menggunakan runus korelasi product moment untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi 

variabel.  

b. Reliabilitas Instrument Penelitian 

Reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Pengertian umum bahwa 

instrument penelitian harus reliabel yang diusahakan dapat dipercaya adalah datanya, bukan 

semata-mata instrumentnya. 

Pengujian reliabilitas instrument tentang kepuasan nasabah dilakukan dengan Teknik 

Alpha Cronbach,  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 



Metode pengumpulan data adalah tekhnik prosedur yang dipergunakan untuk 

memperoleh data–data yang diperlukan secara akurat. Tekhnik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara (interview) dan angket (kuisioner). 

 

4. Populasi, Sampel, dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah  kumpulan dari generalisasi yang mempunyai karakteristik tertentu 

yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah nasabah Tabungan Sejahtera BMT Baskara Way 

Jepara. Jumlah nasabah Tabungan Sejahtera BMT Baskara Way Jepara berjumlah  4.009 

nasabah. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2009:2): ”Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi dimana pengambilan yang dilakukan harus mewakili populasi atau 

representatif.” 

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagaimana yang 

dikutip oleh Umar (2003:78) yaitu sebagai berikut: 

    

 

Dimana : 

n    =  Ukuran Sampel 

N   =  Ukuran Populasi 

e  =  Persen kolonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir atau diinginkan, (dengan populasi 4.009 orang batas-batas 

toleransi sekitar 10 %). 

Dengan populasi (N) sebesar 4.009 orang dan tingkat kesalahan (e) sebesar 10%, maka 

besarnya sampel adalah:   

n =             4.009        . 

        1 +  4.009 (0,10)
2  

n =   4.009   

        41,09 

n =  97, 57 atau dibulatkan menjadi 100 nasabah 

 

5. Teknik Analisis Data 



Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh sekaligus 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a). Analisis  Deskriptif 

Suatu analisis yang menguraikan  tanggapan atau jawaban responden mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan nasabah Tabungan Sejahtera pada BMT  Baskara Way Jepara 

yang diperoleh dari hasil kuesioner. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat atau menguji suatu model yang termasuk 

layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

i. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui suatu distribusi sebuah data mengikuti 

atau mendekati distribusi normal. Model yang paling baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan melalui analisis Kosmogrov 

Smirnov. Dengan menggunakan tingkat signifikasi 5% (0,05) maka jika nilai 

Asymp.Sig(2-tailed) diatas nilai signifikan 5% (0,05) artinya residual bersifat normal 

(Situmorang,et.al,2008:62) 

ii. Uji Heterokedasitisitas 

Uji Heterokedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terdapat ketidaksamaan variaance dari residual suatu pengamatan lainnya. Jika 

probabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05) dapat disimpulkan model 

regresi tidak mengarah adanya heterokedastisitas (Situmorang,et.al,2008:37) 

iii. Uji Multikolinearitas 

Artinya variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi 

berganda tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya 

gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai tolerance dan VIF (Variances 

Inflaction Faktor) melalui program SPSS. Tolerance mengukur variabel indepandet 

lainnya. Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai Tolerance >0,1 atau nilai vif <5, 

maka tidak terjadi multikolinearitas (Situmorang,et.al,2008 :73) 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 



Yakni suatu analisis untuk melihat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah Tabungan Sejahtera dengan menggunakan rumus Sugiyono (2009:243) 

sebagai berikut : 

Y =  a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan nasabah Tabungan Sejahtera   

a, b1, b2, b3, = Koefisien regresi  

x1 = Kualitas Produk 

x2 = Rasa percaya  

x3 = Pelayanan 

e    = Error 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Tabel Validitas Faktor faktor yang mempengaruhi Kepuasan Nasabah Tabungan Sejahtera 

BMT Baskara Way Jepara 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Kepuasan Nasabah 

Skor 

Korelasi  

Keterangan 

Kualitas Produk 0,453 Valid 

Rasa Percaya 0,636 Valid 

Pelayanan 0,437 Valid 

Kepuasan 0,554 Valid 

 Sumber : data primer diolah 

 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai korelasi tiap item pertanyaan 

dari kuisioner dengan total skor lebih besar dari 0,195 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

item pertanyaan yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data 

selanjutnya (lampiran 3).  

Selanjutnya dicari hubungan antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan 

jawaban-jawaban yang diterima atau dijawab responden apakah bersifat reliabilitas 

(dipercaya) terhadap pernyataan yang telah diajukan dengan cara menjumlahkan skor dari 

pernyataan yang didapat dari semua variabel kemudian dicari korelasinya. Dapat dilihat dari 

tabel dibawah ini adapun hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan menunjukkan hasil 

mencapai nilai 0,6. 

Tabel. Reliabilitas Faktor faktor yang mempengaruhi Kepuasan Nasabah Tabungan Sejahtera 

BMT Baskara Way Jepara 
Faktor-faktor  Cronbach Alpha Keterangan  

Kualitas produk  0,70 Reliabel  

Kepercayaan  0,60 Reliabel 

Pelayanan  0,72 Reliabel 



Kepuasan  0,64 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan agar dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah 

memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Dalam penelitian ini 

digunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

a). Uji Normalitas 

Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati 

normal. Metode regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat 

signifikansi yang didapat dengan tingkat alpha yang digunakan, dimana data tersebut 

dikatakan berdistribusi normal bila sig > alpha. Hasil uji normalitas menunjukkan tingkat 

signifikansi semua variabel independen lebih besar dari alpha (0,05). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa model regresi ini berdistribusi normal. 

Tabel 6. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kualitas Produk Kepercayaan Pelayanan 

Most Extreme Differences Absolute .600 .333 .600 

Positive .600 .333 .600 

Negative .000 -.067 -.200 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.162 .645 1.162 

Asymp. Sig. (2-tailed) .134 .799 .134 

a. Grouping Variable: Kepuasan    

    

b). Uji Multikoloniaritas 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas pada 

suatu model, yaitu dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan TOL 

(Tolerance) pada output regresi yang disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 7. Uji Multikoloniaritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Kualitas Produk .580 1.724 

Kepercayaan .551 1.815 

Pelayanan .906 1.103 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Pada tabel menunjukkan bahwa untuk semua korelasi antar variabel bebas 

menunjukkan nilai VIF output regresi linear berganda lebih kecil dari 10 dan nilai TOL lebih 



besar dari 0,1 maka ini berarti variabel independen pada penelitian ini terbebas dari 

multikolinearitas. 

c). Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model  regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tidak ada satupun 

variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (nilai absolut residual), 

maka tidak ada heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .160 .479  .334 .739 

Kualitas Produk -.107 .097 -.114 -1.098 .275 

Kepercayaan .453 .113 .426 4.017 .000 

Pelayanan .376 .073 .428 5.171 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan     

Oleh karena tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (nilai absolut residual / ABRES), maka tidak ada heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis data penelitian menggunakan program SPSS 16 dengan persamaan 

regresi linier berganda yaitu : 

Ŷ = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 ............................................................................ 

Berdasarkan Lampiran 4, maka persamaan regresi liniernya adalah :  

Ŷ = 0,160 – 0,107X1 + 0,453X2 + 0,376X3  

Keterangan : 

Ŷ = Kepuasan 

X1  = Kualitas Produk 

X2  = Kepercayaan 

X3  = Pelayanan 

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan hasil koefisien regresi 

sebagai berikut : 

1. Konstanta Regresi sebesar - 0,107 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang negatif antara Kualitas Produk (X1) terhadap Kepuasan Nasabah (Y). Hal ini 

juga menunjukkan bahwa jika kualitas produk (X1) ditingkatkan maka kepuasan 



nasabah (Y) akan berkurang sebesar 0,160, dengan asumsi variabel bebas lainnya 

berada dalam kondisi konstan 

2. Konstanta Regresi sebesar + 0,453, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara kepercayaan (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y). Hal ini juga 

menunjukkan bahwa jika kepercayaan (X2) bertambah tambah maka kepuasan 

nasabah (Y) akan bertambah sebesar 0,453, dengan asumsi variabel bebas lainnya 

berada dalam kondisi konstan.  

3. Konstanta Regresi sebesar +0,376 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara Pelayanan (X3) terhadap kepuasan nasabah(Y). Hal ini juga 

menunjukkan bahwa jika pelayanan (X3) bertambah maka kepuasan nasabah (Y) 

akan bertambah sebesar 0,376, dengan asumsi variabel bebas lainnya berada 

dalam kondisi konstan. 

Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tergantung. Koefisien determinasi 

menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model 

mampu menjelaskan variasi variabel tergantung. R
2
 sama dengan 0, maka tidak ada 

sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel 

tergantung. Sebaliknya, jika R
2
 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel bebas terhadap variabel tergantung adalah sempurna. 

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output summary dari hasil analisis regresi 

linier berganda (lampiran 4). Untuk rergresi dengan lebih dari dua variabel bebas, digunakan 

adjusted R
2
 sebagai koefisien determinasi. Adjusted R Square adalah nila R square yang telah 

disesuaikan. Variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh 

koefisien determinasi.  

Besarnya R
2
 adalah 0,405 yang artinya 40,5 persen variasi naik turunnya kepuasan 

nasabah BMT Baskara Way Jepara dijelaskan oleh variasi faktor kualitas produk, 

kepercayaan dan pelayanan. Sisanya sebesar 59,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam variabel penelitian.  

Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel tergantung. Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi 

linier berganda (Lampiran 4). Pengujian terhadap variabel-variabel pada data penelitian 



secara simultan atau serempak dilakukan dengan uji F (F-test). Adapun langkah-langkah 

pengujiannya sebagai berikut : 

a. Rumusan Hipotesis 

Ho : Kualitas Produk, kepercayaan dan pelayanan secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BMT Baskara Way Jepara 

Ha : Kualitas Produk, kepercayaan dan pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah BMT Baskara Way Jepara 

b. Dengan taraf nyata (α) 5% atau tingkat keyakinan 95% derajat kebebasan df (k-1) 

; (n-k) = (3 ; 96) maka diperoleh Ftabel sebesar 2,70. 

c. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho. 

Ho diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel = 2,70 

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel = 2,70 

 

Gambar 2. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho dengan Uji F 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Sumber : data diolah dari hasil penelitian 

d. Menentukan besarnya Fhitung 

Dari hasil regresi diperoleh nilai Fhitung  sebesar 21,786. 

e. Simpulan / keputusan 

Oleh karena Fhitung (21,786) > Ftabel (2,70) maka Ho ditolak. Ini berarti 

Kualitas Produk, kepercayaan dan pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah BMT Baskara Way Jepara. 

 

 

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Daerah 

penerimaan Ho 

Daerah penolakan Ho 

F 

0 2,70 21,786 



Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel tergantung. Hasil uji t dapat dilihat pada output Coeficient dari hasil analisis 

regresi linier berganda (lampiran 4). 

1) Uji t untuk Variabel Kualitas Produk 

a. Rumusan Hipotesis 

Ho = 0, artinya Kualitas Poduk tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan nasabah tabungan BMT Baskara Way Jepara. 

Ha > 0, artinya kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan BMT Baskara. 

b. Dengan taraf nyata (α) 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan 

(df) n-k-1 atau 75 - 4 – 1 = 70. Hasil perolehan untuk ttabel sebesar 1,994. 

c. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho. 

Gambar 3. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho dengan Uji T (uji sisi kanan) untuk 

Variael Kualitas Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah dari hasil penelitian 

 

d. Menentukan besarnya thitung 

Dari hasil regresi diperoleh nilai thitung sebesar -1,098. 

e. Simpulan/keputusan 

Oleh karena thitung (-1,098) < ttabel (1,994) maka Ho diterima. Ini berarti 

kualitas produk tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan 

nasabah tabungan BMT Baskara Way Jepara. 

2) Uji t untuk Variabel Kepercayaan 

a. Rumusan Hipotesis 

H0 : β1 = 0, artinya Kepercayaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan nasabah tabungan BMT Baskara Way Jepara. 

Daerah 
penerimaan Ho 

Daerah penolakan Ho 

-1,098 0 + 1,994 -1,994 



Ha : β1 > 0, artinya kepercayaan berpengaruh dan signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan nasabah tabungan BMT Baskara Way Jepara. 

b. Dengan taraf nyata (α) 5% atau tingkat keyakinan 95% pada derajat 

kebebasan (df) = n-k = 70 maka diperoleh ttabel sebesar 1,994 

c. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho. 

Gambar 4. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho dengan Uji T (uji sisi kanan) untuk 

Variabel Kepercayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah dari hasil penelitian 

d. Menentukan besarnya thitung 

Dari hasil regresi diperoleh nilai thitung sebesar +4,017 

e. Simpulan/keputusan 

Oleh karena thitung (+4,017) > ttabel (-1,994) maka Ho ditolak. Ini berarti 

kepercayaan berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan 

nasabah tabungan BMT Baskara Way Jepara. 

3) Uji t untuk Variabel pelayanan 

a. Rumusan Hipotesis 

Ho : β1 = 0, artinya pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan nasabah tabungan BMT Baskara Way Jepara 

Ha : β1 > 0, artinya pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan nasabah tabungan BMT Baskara Way Jepara 

b. Dengan taraf nyata (α) 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan 

(df) n-k-1 atau 75 - 4 – 1 = 70. Hasil perolehan untuk ttabel sebesar 1,994. 

c. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho. 

Gambar 5. Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho dengan Uji T (uji sisi kanan) untuk 

Variabel Pelayanan 
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Sumber : data diolah dari hasil penelitian 

d. Menentukan besarnya thitung 

Dari hasil regresi diperoleh nilai thitung sebesar + 5,171 

e. Simpulan/keputusan 

Oleh karena thitung (+5,171) > ttabel (+1,994) maka Ho ditolak. Ini berarti 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan 

nasabah tabungan BMT Baskara Way Jepara. 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Tabungan BMT. 

Baskara Way Jepara 

 

Berdasar pada hipotesis yang telah dikemukakan dan hasil analisis data,  maka  

selanjutnya dilakukan uji hipotesis sebagai berikut : 

a) Diduga bahwa kualitas produk, kepercayaan dan pelayanan secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan. 

Hasil regresi diperoleh nilai Fhitung = 21,786 lebih besar dibandingkan dengan 

nilai ttabel = 2,70 (H0 ditolak),  hal ini artinya bahwa secara simultan Variabel 

seluruh variabel X mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel 

kepuasan nasabah tabungan (Y). Dengan demikian Hipotesis 1 terbukti benar dan 

dapat diterima. 

b) Apakah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

tabungan. 

Hasil analisis Regresi menunjukkan koefesien Regresi (B)  variabel kepercayaan 

sebesar 0,453, lebih besar daripada variabel pelayanan sebesar 0,376 dan kualitas 

produk yang hanya sebesar 0,107, sehingga dapat diketahui bahwa variabel 

kepercayaan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan. 



c) Dari hasil penelitian diketahui bahwa variable pelayanan dan kualitas produk 

masih belum berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hal ini 

menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh manajer dan karyawan BMT. 

Baskara Way Jepara dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan perbaikan 

produk-produk tabungan sejahtera sehingga kepuasan dan loyalitas nasabah akan 

meningkat. 

 

E. KESIMPULAN  

a) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan nasabah BMT Baskara Way Jepara 

yang dipengaruhi faktor-faktor Kualitas produk, kepercayaan dan pelayanan sebesar 

40,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi sebesar 58,5% dipengaruhi oleh faktor lain 

misalnya promosi, tingkat suku bunga dan sebagainya. 

b) Diduga bahwa kualitas produk, kepercayaan dan pelayanan secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan. Hasil regresi diperoleh nilai Fhitung = 

21,786 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel = 2,70 (H0 ditolak),  hal ini artinya 

bahwa secara simultan Variabel seluruh variabel X mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Variabel kepuasan nasabah tabungan (Y). Dengan demikian 

Hipotesis 1 terbukti benar dan dapat diterima. 

c) Hasil analisis Regresi menunjukkan koefesien Regresi (B)  variabel kepercayaan 

sebesar 0,453, lebih besar daripada variabel pelayanan sebesar 0,376 dan kualitas 

produk yang hanya sebesar 0,107, sehingga dapat diketahui bahwa variabel 

kepercayaan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepuasan nasabah tabungan. 
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