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ABSTRAK 

Keberhasilan sebuah perusahaan tergantung kepada beberapa komponen 
yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Komponen tersebut 
adalah kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Ada lima dimensi 
karakteristik yang digunakan untuk mengukur dan menilai sejauh mana 
perusahaan mampu memberikan kualitas pelayanan terkait dengan kepuasan 
konsumennya, yaitu: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 
empathy.  

Kualitas pelayanan merupakan harapan konsumen tentang pelayanan dan 
persepsi yang mereka terima yang berhubungan dengan pelayanan tersebut. 
Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa konsumen yang muncul 
setelah membandingkan persepsi yang mereka terima dengan harapan mereka. 
Pelayanan dirasa memuaskan apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan 
harapan konsumen. Sebaliknya, pelayanan dirasa tidak memuaskan apabila 
pelayanan yang diterima di bawah harapan konsumen. Pelayanan yang baik dan 
berkualitas harus diberikan oleh perusahaan guna menarik konsumen baru 
maupun mempertahankan konsumen lama. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan konsumen, khususnya kepuasan nasabah Shar-E yang 
bertransaksi pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos Gondokusuman 
Yogyakarta. Loket Shar-E merupakan wujud kerjasama Bank Muamalat Indonesia 
dengan PT. Pos Indonesia di bidang jasa keuangan yang khusus diperuntukkan 
bagi nasabah Shar-E. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data yang 
digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi. 
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data 
dilakukan secara kuantitatif dengan metode regresi berganda. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos Gondokusuman 
Yogyakarta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah Shar-E. 
Hasil pengujian ini menghasilkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,530 yang 
berarti kualitas pelayanan mampu mempengaruhi kepuasan nasabah Shar-E pada 
Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta 
sebesar 53%. Artinya, kualitas pelayanan bukan faktor satu-satunya yang 
mempengaruhi kepuasan nasabah Shar-E, tetapi ada faktor lain yang 
mempengaruhinya selain variabel bebas dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Tangibles, Reliability, Responsiveness, 
Assurance, Empathy, Kepuasan Nasabah. 
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 ب
 ت
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 ج
 ح
 خ
 د
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 ر
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 س
 ش
 ص
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 ط
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 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل

Alîf 
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tidak dilambangkan 
b 
t 
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s  
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q 
k 
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Tidak dilambangkan 
be 
te 

es (dengan titik di atas) 
je 
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de 
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er 
zet 
es 

es dan ye 
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C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata 
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 حكمة
 علة
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H ikmah 

‘illah 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 القرآن
 القياس

ditulis 

Ditulis 

al-Qur’ân 

Al-Qiyâs 
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ditulis 
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I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 
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Żawî al-furûd 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemasaran merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan 

dan mengembangkan usaha. Pemasaran erat kaitannya dengan kepuasan 

konsumen, karena konsep pemasaran dibangun untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen guna meraih kepuasan konsumen tersebut. Pemenuhan kebutuhan 

konsumen tidak terbatas pada produk barang saja, melainkan juga kualitas 

pelayanannya. Semakin tinggi tingkat persaingan dalam usaha mengharuskan 

pihak manajemen selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan konsumen-

konsumennya sehingga menjadi konsumen yang loyal. Mempertahankan 

konsumen yang ada lebih baik daripada mencari konsumen baru, dan yang 

harus dilakukan perusahaan adalah menciptakan konsumen yang loyal. 

Kepuasan dan loyalitas konsumen adalah fundamental bagi kelangsungan dan 

pertumbuhan perusahaan. 

Sebagai usaha mempertahankan konsumen, perusahaan harus bisa 

memilih bentuk kebijakan maupun teknologi yang paling tepat untuk 

mencapainya. Hal tersebut akan mempengaruhi ketepatan, keakuratan, dan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. 

Pelayanan pada dasarnya berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 
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harapan konsumen.1 Pelayanan yang diberikan kepada konsumen merupakan 

cerminan baik atau buruknya sebuah perusahaan di mata konsumen. Dengan 

demikian, pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat mendongkrak 

pangsa pasar suatu perusahaan. 

Kepuasan konsumen merupakan orientasi pasar yang semakin penting 

untuk terus dikaji ulang. Pengkajian tentang kepuasan konsumen dilakukan 

agar konsumen menjadi konsumen yang loyal dan dapat mempromosikan apa 

yang mereka rasakan kepada calon konsumen lain dengan cara 

mengkomunikasikannya dari mulut ke mulut.2 Apabila perusahaan dapat 

menciptakan kepuasan yang maksimal kepada konsumennya, maka perusahaan 

akan dapat menciptakan konsumen yang loyal. Loyalitas konsumen pada 

akhirnya akan bertanggung jawab terhadap pangsa pasar dan profitabilitas 

perusahaan dengan beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Konsumen yang loyal adalah konsumen yang akan menjadikan bisnis 

semakin besar di masa datang. 

2. Konsumen yang loyal biasanya tidak sensitif terhadap perubahan harga. 

3. Konsumen yang loyal adalah konsumen yang memberikan rekomendasi 

dan referensi kepada calon konsumen yang lain. 

4. Semakin banyak konsumen yang loyal, semakin efektif dan efisien strategi 

pemasaran yang telah dijalankan. 

                                                            
1 Endar Sugiarto, Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1999), hlm. 39. 
 
2  A. Usmara (ed.), Strategi Baru Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: Amara Books, 

2003), hlm. 95. 
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Untuk mempertahankan konsumen dan menjadikannya konsumen yang 

loyal, pelayanan yang berkualitas juga harus diberikan oleh Loket Shar-E. 

Loket Shar-E merupakan wujud kerjasama Bank Muamalat Indonesia dengan 

PT. Pos Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang secara khusus 

diperuntukkan bagi nasabah Shar-E. Loket Shar-E berkedudukan di kantor pos 

online yang tersebar di Indonesia. Dengan adanya Loket Shar-E, nasabah  

Shar-E hanya perlu datang ke kantor pos untuk bertransaksi, mengingat masih 

terbatasnya jumlah kantor kas Bank Muamalat Indonesia di Yogyakarta. 

Loket Shar-E bertujuan untuk memasarkan produk Shar-E serta untuk 

meningkatkan jumlah nasabah Shar-E. Dengan peningkatan jumlah nasabah, 

kebutuhan peningkatan kualitas  pelayanan sangatlah tinggi. Terutama sejak 

produk Shar-E menjadi produk unggulan dan jumlah nasabahnya terus 

bertambah. Hal ini menuntut peningkatkan kualitas pelayanan yang semakin 

prima. 

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut 

mengenai kepuasan konsumen, khususnya kepuasan nasabah Shar-E, sehingga 

dipandang perlu untuk mengadakan sebuah penelitian yang berhubungan 

dengan kepuasan nasabah terutama tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Oleh karena itu, penyusun merumuskan sebuah penelitian 

yang berjudul: “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 

KEPUASAN NASABAH SHAR-E DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS 

PADA LOKET SHAR-E YANG BERKEDUDUKAN DI KANTOR POS 

GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA).” 
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Penyusun memilih Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos 

Gondokusuman Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena lokasinya cukup 

strategis. Loket Shar-E ini dekat dengan beberapa perguruan tinggi, baik yang 

swasta maupun yang negeri. Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi 

tsersebut banyak yang berkediaman dekat Loket Shar-E dan mereka sangat 

berpotensi menjadi nasabah Shar-E, yang kemudian dapat dijadikan responden 

dalam penelitian ini. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah variabel tangibles secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos 

Gondokusuman Yogyakarta? 

2. Apakah variabel reliability secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos 

Gondokusuman Yogyakarta? 

3. Apakah variabel responsiveness secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor 

pos Gondokusuman Yogyakarta? 

4. Apakah variabel assurance secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos 

Gondokusuman Yogyakarta? 
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5. Apakah variabel empathy secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos 

Gondokusuman Yogyakarta? 

6. Apakah variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Shar-E 

pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos Gondokusuman 

Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

mencapai tujuan sebagai berikut: 

a. Menjelaskan pengaruh variabel tangibles secara parsial terhadap 

kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di 

kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

b. Menjelaskan pengaruh variabel reliability secara parsial terhadap 

kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di 

kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

c. Menjelaskan pengaruh variabel responsiveness secara parsial terhadap 

kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di 

kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 
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d. Menjelaskan pengaruh variabel assurance secara parsial terhadap 

kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di 

kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

e. Menjelaskan pengaruh variabel empathy secara parsial terhadap 

kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di 

kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

f. Menjelaskan pengaruh gabungan variabel tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy secara simultan terhadap 

kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di 

kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

intelektual kepada para peneliti yang melaksanakan penelitian lebih lanjut 

dengan bahasan yang serupa, baik dijadikan sumber referensi maupun 

sebagai wawasan keilmuan yang dapat mendukung kegiatan akademis 

pembaca. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos Gondokusuman 

Yogyakarta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya.  

 

D. Telaah Pustaka 

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini: 
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Rahmawati meneliti pengaruh faktor kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan anggota BMT Rizky Mandiri Yogyakarta. Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa variabel tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy baik secara parsial maupun secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan anggota BMT Rizky 

Mandiri Yogyakarta. Kelima variabel tersebut dapat menjelaskan kepuasan 

anggota sebesar 74,8%, sedangkan sisanya yaitu 25,2% ditentukan oleh 

variabel lain selain variabel bebas dalam penelitian tersebut.3 

Dwi Ratih Kholisah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

nasabah memilih produk Shar-E pada Bank Muamalat Indonesia cabang 

Yogyakarta. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap konsumen dan norma 

subyektif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel sikap konsumen 

dan norma subyektif, baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat nasabah untuk memilih produk Shar-E.4 

Dewi Chuzaimah meneliti tingkat permodalan, profitabilitas dan 

likuiditas Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya 

Shar-E Card. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:5 

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja secara signifikan pada tingkat modal 

bank sebelum dan sesudah dikeluarkannya Shar-E Card. 
                                                            

3 Rahmawati, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota BMT 
Rizky Mandiri Yogyakarta,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 

 
4  Dwi Ratih Kholishah, “Analisis Minat Konsumen Memilih Produk Shar-E Pada Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 
 
5 Dewi Chuzaimah, “Tingkat Permodalan, Profitabilitas dan Likuiditas PT. Bank Muamalat 

Indonesia Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Shar-E Card,” skripsi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2007). 
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2. Terdapat perbedaan kinerja pada tingkat profitabilitas bank sebelum dan 

sesudah dikeluarkannya Shar-E Card. 

3. Terdapat perbedaan kinerja pada tingkat likuiditas bank sebelum dan 

sesudah dikeluarkannya Shar-E Card. 

Siti Khomsah Mahmudah melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh harga, merek, dan komunikasi dari mulut ke mulut 

terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan produk Shar-E. Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan, baik secara 

parsial maupun secara simultan nerpengaru terhadap keputusan nasabah untuk 

menggunakan produk Shar-E.6 

Ulfah Safrini melakukan penelitian tentang pengaruh strategi pemasaran 

Shar-E terhadap loyalitas nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Yogyakarta. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel produk, harga, 

tempat/distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap loyalitas nasabah.7 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penyusun selanjutnya 

berupaya untuk melakukan penelitian tentang produk Shar-E, khususnya yang 

menyangkut kepuasan nasabah pengguna produk Shar-E. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah Shar-E dengan melakukan studi kasus pada Loket Shar-E yang 

berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. Persamaan penelitian 

                                                            
6  Siti Khomsah Mahmudah, “Pengaruh Harga, Merek, dan Komunikasi Dari Mulut ke 

Mulut Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Shar-E (Studi Kasus Pada Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Yogyakarta),” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006). 

 
7 Ulfah Safrini, “Pengaruh Strategi Pemasaran Shar-E Terhadap Loyalitas Nasabah Pada 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 
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ini dengan penelitian yang pertama di atas terletak pada dimensi karakteristik 

yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Persamaan penelitian ini 

dengan empat penelitian terakhir di atas yaitu sama-sama meneliti tentang 

produk Shar-E, khususnya dalam penelitian ini menyangkut nasabah pengguna 

produk Shar-E. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas 

terletak pada obyek dan periode waktu penelitian. Penelitian ini memilih obyek 

penelitian pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos Gondokusuman 

Yogyakarta, tahun 2009. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Pemasaran merupakan suatu proses penyampaian barang dan atau jasa 

yang ditawarkan, sesuai dengan tingkah laku atau keinginan manusia dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga pemasaran merupakan 

faktor penting dalam proses pemenuhan kepuasan konsumen. Pemasaran erat 

kaitannya dengan kepuasan konsumen karena konsep pemasaran dibangun 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen guna meraih kepuasan konsumen 

tersebut. Pemenuhan kebutuhan konsumen tidak terbatas pada produk barang 

saja, melainkan juga kualitas pelayanannya.  

Banyak pakar yang mendefinisikan pemasaran. William J. Stanton 

mendefinisikan pemasaran sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 
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kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensional.8 Kotler 

mendefinisikan pemasaran sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.9 Dari kedua 

definisi di atas, dapat diterangkan bahwa pemasaran mencakup usaha 

perusahaan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen, 

menentukan jenis produk, menentukan harga yang sesuai, serta kegiatan 

promosi dan penyalurannya ke calon konsumen.  

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya.10 Menurut Kotler, 

kepuasan konsumen adalah perasaan senang dan kecewa seseorang sebagai 

hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan 

diharapkan.11 Jadi, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan. Konsumen dapat mengalami salah satu 

dari tiga tingkatan kepuasan konsumen secara umum, yaitu:12 

1. Jika kinerja lebih rendah dari harapan, maka konsumen akan kecewa. 

2. Jika kinerja sesuai dengan harapan, maka konsumen akan merasa puas. 

                                                            
8  Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisa 

Perilaku Konsumen  (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 67. 
 
9 Basu  Swastha Dharmmesta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: 

Liberty, 1997), hlm. 5. 
 
10  J.  Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1997), hlm. 233. 
 
11 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Perspektif Asia (Jakarta: PT. Prenhalindo, 1997), 

hlm. 36. 
 
12  Philip Kotler, Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan dan Pengendalian, alih 

bahasa: Jaka Wasana, Jilid Dua (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 201. 
 



11 
 

3. Jika kinerja lebih dari harapan, maka konsumen akan merasa sangat puas. 

Kepuasan konsumen erat kaitannya dengan kualitas pelayanan yang 

diberikan perusahaan terhadap mereka. Kotler mendefinisikan jasa sebagai 

setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh pihak lain, yang 

pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan atas produk tersebut, dan produksi jasa bisa berhubungan atau 

tidak berhubungan dengan produk fisik.13 Sementara, pelayanan adalah suatu 

tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, 

pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang, dan lain-lain) yang tingkat 

pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang 

dilayani. Dalam hal ini terjadi komunikasi batin antara kedua belah pihak, dan 

kepuasan yang diperoleh bergantung pada situasi saat terjadinya interaksi 

pelayanan tersebut. Jika dalam upaya saling memuaskan tersebut tidak terjadi 

hubungan timbal balik, kesinambungan pada interaksi berikutnya dapat 

terhambat. 

Kotler mendefinisikan pelayanan sebagai semua kegiatan untuk 

mempermudah konsumen menghubungi pihak-pihak yang tepat di perusahaan 

dan mendapatkan pelayanan, jawaban, dan penyelesaian masalah yang cepat 

dan memuaskan.14 Agar bernilai tinggi, suatu pelayanan harus memiliki 

kualitas. Menurut Goetsh & Davis, kulitas adalah kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 
                                                            

13 Basu  Swastha Dharmmesta dan Irawan, Manajemen Pemasaran, hlm. 5. 
   

14 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran: Analisis, Implementasi dan Kontrol, edisi ke-9, 
Jilid I (Jakarta: PT. Prenhalindo, 1997), hlm. 8. 
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memenuhi atau melebihi harapan.15 Menurut Wyckof dan Lovelock, kualitas 

jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 16  

Agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kehendak konsumen, 

ukuran keberhasilan pelayanan tidak muncul dari pihak manajemen tapi dari 

konsumen itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kualitas 

pelayanan, penyedia jasa perlu meminta pendapat konsumen tentang pelayanan 

yang diberikan, biasanya dalam bentuk kuesioner. 

Untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan mampu 

mempengaruhi kepuasan konsumen, diperlukan suatu dimensi yang dapat 

mewakili kualitas pelayanan. Selanjutnya, dimensi tersebut akan dievaluasi 

oleh konsumen berdasarkan kualitas pelayanan yang telah mereka rasakan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan melakukan survei langsung kepada konsumen. 

Zeithaml, Berry, dan Parasuraman telah melakukan berbagai penelitian 

terhadap beberapa jenis jasa, dan berhasil mengidentifikasi lima dimensi 

karakteristik yang digunakan oleh para konsumen dalam mengevaluasi kualitas 

pelayanan. Kelima dimensi karakteristik kualitas pelayanan tersebut:17 

1. Tangibles: Bukti fisik, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

saranan komunikasi. 

                                                            
15 Endar Sugiarto, Psikologi Pelayanan, hlm. 38. 
 
16  Ibid. 
 
17 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 26. 
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2. Reliability: Kehandalan, meliputi kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Responsiveness: Daya tanggap, meliputi keinginan para staf untuk 

membantu para konsumen dan memberikan pelayanan daya tanggap. 

4. Assurance: Jaminan, meliputi pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya dan resiko. 

5. Empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

Gambar 1.1 

Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 memperlihatkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen. Berikut penjelasan pengaruh kelima dimensi karakteristik 

tersebut terhadap kepuasan konsumen, 

1. Tangibles: bukti fisik suatu perusahaan sangat berperan dalam menciptakan 

kepuasan konsumen. Jika kualitas pelayanan yang berterkaitan dengan bukti 

fisik ditingkatkan, maka kepuasan konsumen akan bertambah, begitupun 

       Reliability 

        Empathy 

      Assurance 

Responsiveness 

      Tangibles 

Kepuasan Konsumen 
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sebaliknya. Sebagai contoh, jika kualitas kenyamanan ruang tunggu 

ditingkatkan (berupa penambahan jumlah tempat duduk), maka kepuasan 

konsumen akan kenyamanan ruang tunggu tersebut akan bertambah. 

2. Reliability: kehandalan perusahaan sangat berperan dalam menciptakan 

kepuasan konsumen. Jika kualitas pelayanan yang berkaitan dengan 

kehandalan ditingkatkan, maka kepuasan konsumen akan bertambah, 

begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, jika kualitas kehandalan terkait 

dengan kecepatan pegawai dalam menyelesaikan transaksi konsumen 

ditingkatkan (berupa penambahan jumlah pegawai), maka kepuasan 

konsumen akan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kehandalan 

tersebut akan bertambah. 

3. Responsiveness: daya tanggap perusahaan terhadap konsumen sangat 

berperan dalam menciptakan kepuasan konsumen tersebut. Jika kualitas 

pelayanan yang berkaitan dengan daya tanggap ditingkatkan, maka 

kepuasan konsumen akan bertambah, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, 

jika kualitas daya tanggap terkait dengan kecepattanggapan perusahaan 

dalam merespon keluhan konsumen ditingkatkan (berupa penambahan 

jumlah customer service), maka kepuasan konsumen akan kualitas 

pelayanan yang berkaitan daya tanggap tersebut akan bertambah. 

4. Assurance: jaminan yang diberikan perusahaan terhadap konsumen sangat 

berperan dalam menciptakan kepuasan konsumen tersebut. Jika kualitas 

pelayanan yang berterkaitan dengan jaminan ditingkatkan, maka kepuasan 

konsumen akan bertambah, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, jika 
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kualitas pelayanan yang berterkaitan dengan jaminan yang diberikan 

perusahaan terkait dengan keamanan transaksi konsumennya ditingkatkan 

(berupa pengurangan tingkat kesalahan pegawai dalam melayani transaksi 

konsumen dengan meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme 

pegawai), maka kepuasan konsumen akan kualitas pelayanan yang 

berterkaitan dengan jaminan tersebut akan bertambah. 

5. Empathy: empati suatu perusahaan terhadap konsumen sangat berperan 

dalam menciptakan kepuasan konsumen tersebut. Jika kualitas pelayanan 

terkait dengan empati perusahaan terhadap konsumen ditingkatkan, maka 

kepuasan konsumen akan bertambah, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, 

jika kualitas pelayanan terkait dengan empati perusahaan terhadap 

konsumen ditingkatkan (berupa penambahan waktu konsultasi konsumen 

dan meningkatkan rasa persahabatan terhadap konsumen), maka kepuasan 

konsumen akan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan empati tersebut 

akan bertambah. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis yang dibangun sebagai kesimpulan sementara dalam 

penelitian ini adalah: 

Ha1 = variabel tangibles secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang 

berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 
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Penyusunan hipotesis di atas didasarkan pada hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Fadliyah yang menyimpulkan bahwa variabel 

tangibles secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan anggota BMT Multazam Yogyakarta.18 

Ha2 = variabel reliability secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang 

berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

Penyusunan hipotesis di atas didasarkan pada hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Fadliyah yang menyimpulkan bahwa variabel 

reliability secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan anggota BMT Multazam Yogyakarta.19 

Ha3 = variabel responsiveness secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang 

berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

Penyusunan hipotesis di atas didasarkan pada hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Arif Iswahyudi yang menyimpulkan bahwa 

variabel responsiveness secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah.20 

                                                            
18  Fadliyah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota pada BMT 

Multazam Yogyakarta,” skripsi UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007),  hlm. 81. 
 
19 Ibid., hlm. 82.  
 
20 Arif Iswahyudi, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasbah (Studi Kasus 

Pada Bank Syariah Mandiri Yogyakarta Kantor Kas Parangtritis), skripsi UIN (2005). 
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Ha4 = variabel assurance secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang 

berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

Penyusunan hipotesis di atas didasarkan pada hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Mis Toi-Ibah Bungohngaeh yang menyimpulkan 

bahwa variabel assurance secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan anggota koperasi Ibnu Affan.21 

Ha5 = variabel empathy secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang 

berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

Penyusunan hipotesis di atas didasarkan pada hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Mis Toi-Ibah Bungohngaeh yang menyimpulkan 

bahwa variabel empathy berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan anggota koperasi Ibnu Affan.22 

Ha6 = variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos 

Gondokusuman Yogyakarta. 

Penyusunan hipotesis di atas didasarkan pada hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dwi Listiani, yang menyimpulkan bahwa variabel 

                                                            
21  Mis Toi-Ibah Bungohngaeh, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Anggota Kopersai Ibnu Affan di Wilayah Yala Thailand Selatan Tahun 2007,”  skripsi UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2008). 

 
22 Ibid. 
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tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan anggota 

BMT Ummah UMS Surakarta. 23 

   

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni penelitian 

yang dilakukan dengan melakukan survei langsung ke obyek penelitian.24 

Survei dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu daftar pertanyaan 

(kuesioner) atau pengamatan langsung antara peneliti terhadap obyek 

penelitian (responden). 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik sebagai prosedur 

pemecahan kasus yang diteliti.25 Artinya, penyusun menggambarkan dan 

memaparkan variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy berdasarkan evaluasi dari nasabah, kemudian dianalisis secara 

cermat sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

                                                            
23  Dwi Listiani, “Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Anggota di BMT Ummah UMS Surakarta,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)., hlm. 
97. 

 
24  Syamsul Hadi, Metodologi Penelitian Kuantitatif :Uuntuk Akuntansi dan Keuangan 

(Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2006 ), hlm. 22. 
 
25 Hadari  Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1998), hlm. 63. 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek 

penelitian tanpa melewati orang atau lembaga lain. Artinya, data 

tersebut dicatat pertama kalinya oleh penyusun sebelum dicatat atau 

diolah oleh orang atau lembaga lain. Data primer dapat diperoleh 

dengan beberapa cara : 

1) Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara 

langsung ke obyek penelitian. Dalam pengamatan langsung, 

panca indera peneliti akan langsung berhubungan dengan obyek 

penelitian.26 Pengamatan langsung dilakukan terhadap proses 

transaksi nasabah pada Loket Shar-E, serta hal-hal yang berkaitan 

dengan dimensi karakteristik kualitas pelayanan pada Loket  

Shar-E. 

2) Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan tertulis yang telah disusun secara 

sistematis kepada responden berdasarkan dimensi karakteristik 

kualitas pelayanan. Kemudian, responden akan mengevaluasinya 

berdasarkan kualitas pelayanan yang telah mereka rasakan. Data 

yang diperoleh melalui kuesioner dirangking berdasarkan skala 

likert dengan lima tingkatan sekor yang terdiri dari:27 

                                                            
26 Syamsul Hadi, Metodologi Penelitian, hlm. 69. 
 
27 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 45. 
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a) Sangat Tidak Puas = 1 

b) Tidak Puas  = 2 

c) Netral atau Ragu-Ragu = 3 

d) Puas   = 4 

e) Sangat Puas  = 5 

b. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung 

dari obyek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku 

atau pustaka yang ada hubungannya dengan topik bahasan ini serta 

hasil survei yang penah dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder 

dibutuhkan sebagai bahan acuan landasan teori dan telaah pustaka. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari obyek penelitian 

yang akan diteliti. Populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari 

seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber 

informasi dalam suatu penelitian.28 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh nasabah Shar-E yang bertransaksi pada Loket Shar-E 

yang berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. Jumlah 

keseluruhan populasi yang tercatat pada Loket Shar-E tersebut adalah 

127 nasabah. Populasi tersebut terdiri dari nasabah aktif dan nasabah 

pasif. Nasabah aktif adalah nasabah yang selalu berinteraksi dengan 

                                                            
28 Syamsul Hadi, Metodologi Penelitian, hlm. 45. 
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Loket Shar-E. Dengan kata lain, nasabah aktif merupakan nasabah 

yang rutin bertransaksi pada Loket Shar-E, atau telah bertransaksi 

lebih dari dua kali. Sedangkan nasabah pasif adalah nasabah yang tidak 

rutin bertransaksi pada Loket Shar-E atau bertransaksi kurang dari dua 

kali. Jumlah nasabah aktif pada Loket Shar-E yang berkedudukan di 

kantor pos Gondokusuman Yogyakarta adalah ±65 nasabah.29 

b. Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian atau wakil populasi yang 

memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya, diambil sebagai 

sumber data penelitian.30 Metode pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-

pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel, atau penentuan 

sampel untuk tujuan tertentu.31 

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari nasabah 

aktif yang berjumlah ±65 nasabah. Penentuan sampel ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa nasabah aktif benar-benar telah merasakan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Loket Shar-E yang 

berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta, sehingga 

penilaian yang diberikan berkaitan dengan kualitas pelayanan tersebut 

                                                            
29 Wawancara dengan Nanang Eko, pegawai Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos 

Gondokusuman Yogyakarta, tanggal 10 September 2009. 
 
30 Syamsul Hadi, Metodologi Penelitian, hlm. 46. 
 
31Ibid, hlm. 48. 
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lebih akurat. Namun, pada saat peneliti melakukan survei lapangan, 

lima orang dari keseluruhan nasabah aktif yang menjadi sampel 

penelitian ini tidak melakukan transaksi pada Loket Shar-E yang 

berkedudukan di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta, justru 

muncul nasabah baru sejumlah 7 orang. Oleh karena itu, dari 67 

nasabah (60 nasabah aktif ditambah 7 nasabah baru) yang mengisi 

kuesioner, 60 orang dapat dijadikan sampel penelitian, sedangkan 7 

orang lainnya tidak dapat dijadikan sebagai sampel karena bukan 

merupakan nasabah aktif karena mereka merupakan nasabah yang baru 

membuka tabungan Shar-E. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh 

melalui kuesioner dan observasi langsung peneliti terhadap obyek 

penelitian. Observasi dilakukan terhadap dimensi karakteristik kualitas 

pelayanan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui kuesioner. 

5. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Bebas (X) 

Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas 

pelayanan yang diidentifikasi dalam 5 dimensi karakteristik sebagai 

berikut: 

1)  Tangibles: Bukti fisik, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

pegawai dan sarana komunikasi. Dimensi tangibles diukur 

berdasarkan evaluasi nasabah terhadap indikator sebagai berikut: 
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kenyamanan ruang tunggu; peralatan modern yang digunakan; 

kebersihan lingkungan; luas lahan parkir; dan penampilan 

pegawai. 

2)  Reliability: Kehandalan, meliputi kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

Dimensi reliability diukur berdasarkan evaluasi nasabah terhadap 

indikator sebagai berikut: kecepatan pelayanan pegawai; 

cerminan akhlaq pegawai dalam melayani nasabah; kemampuan 

pegawai dalam melakukan tugas; kemampuan pegawai dalam 

memberikan informasi kepada nasabah; dan keakuratan transaksi 

yang diberikan kepada nasabah. 

3)  Responsiveness: Daya tanggap, meliputi keinginan para staf 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap. Dimensi responsiveness diukur berdasarkan 

evaluasi nasabah terhadap indikator sebagai berikut: kesigapan 

pegawai dalam membantu nasabah bertransaksi; kesungguhan 

pegawai dalam melayani nasabah; kecepatan pegawai dalam 

menanggapi keluhan nasabah; dan kejelasan pegawai dalam 

menjawab pertanyaan nasabah. 

4)  Assurance: Jaminan, meliputi pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staf, bebas 

dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. Dimensi assurance diukur 

berdasarkan evaluasi nasabah terhadap indikator sebagai berikut: 
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keamanan dalam bertransaksi; kemampuan pegawai dalam 

menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk bertransaksi kembali 

di Loket Shar-E; pengetahuan pegawai dalam menjawab 

pertanyaan nasabah; dan kerapian kegiatan administrasi. 

5)  Empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan para pelanggan. Dimensi empathy diukur berdasarkan 

evaluasi nasabah terhadap indikator sebagai berikut: pelayanan 

pegawai tanpa membedakan strata nasabah; perhatian pegawai 

dalam melayani nasabah; sikap simpatik pegawai terhadap 

nasabah; dan penyediaan waktu konsultasi bagi nasabah. 

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah. 

Variabel kepuasan nasabah diukur melalui evaluasi nasabah terhadap 

indikator sebagai berikut: nasabah tidak perlu mengantri lama untuk 

bertransaksi; kecepatan pegawai menanggapi keperluan nasabah; 

teknologi yang digunakan untuk mendukung kecepatan transaksi 

nasabah; kecepatan pegawai dalam menyelesaikan transaksi nasabah; 

kecakapan pegawai dalam bekerja; pegawai bertanggung jawab jika 

melakukan kesalahan. 

6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 
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Uji validitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui 

valid atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengumpulkan data. Untuk 

menguji tingkat validitas kuesioner, dapat digunakan teknik korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika nilai rhitung setiap butir pertanyaan dalam kuesioner lebih besar dari 

nilai rtabel. SPSS for Windows versi 14.0 menyediakan fasilitas untuk 

mengukur validitas. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu 

skor (skala pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan validitas karena 

reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan 

validitas lebih memperhatikan masalah ketepatan. Dengan demikian, 

reliabilitas mencakup dua hal utama, yaitu: stabilitas dan konsistensi 

internal ukuran.32 Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang 

apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama 

akan menghasilkan data canderung tidak berbeda. 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara one shot atau pengukuran sekali saja, kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain, atau mengukur korelasi antar 

pertanyaan. Cara ini lebih efektif dan efisien dalam menggunakan 

waktu penelitian. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. SPSS for Windows versi 
                                                            

32  Solimun, Analisis Data Statistika: Metode Untuk Ekonomi (Malang: Fakultas MIPA 
Universitas Brawijaya, 2002), hlm. 205. 
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14.0 menyediakan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha (α).  

7. Teknik Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang 

digunakan merupakan data linier terbaik dan tidak bias (Best Linier 

Unbiased Ustimated/BLUE), sedangkan uji hipotesis dilakukan untuk 

menguji kebenaran hipotesis berdasarkan data penelitian. Uji asumsi 

klasik yang digunakan ada lima, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, 

autokorelasi, heteroskedastisitas, dan uji linearitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini 

digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov      

(K-S). Apabila hasil uji ini menghasilkan nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa residual 

terdistribusi normal.33 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

                                                            
33 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis, hlm. 147 
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di antar variabel bebas. Multikolineartas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 

0,10 atau nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10, maka dapat 

dinyatakan terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Jika 

nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 

10, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel bebas. 

3) Uji Autokorelasi 

Uji asumsi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi linear terjadi korelasi antar variabel.34 Sebab, 

adanya autokorelasi mengakibatkan penaksir mempunyai varian 

tidak minimum dan uji t tidak dapat digunakan, karena 

memberikan kesimpulan yang salah. Pengujian ini dilakukan 

dengan uji Durbin-Watson (DW test). Keputusan ada tidaknya 

autokorelasi dapat ditentukan dengan melihat posisi nilai DW. 

Jika nilai DW terletak di antara nilai dU dan 4-dU, maka tidak 

terjadi autokorelasi positif maupun negatif antar variabel. 

 

                                                            
34 Ibid., hlm. 99. 
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4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang disebut 

heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat 

Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada Grafik Plot. 35 Yang dimaksud dengan pola 

tertentu adalah Grafik Plot yang membentuk lingkaran, 

mengumpul seperti bola, semakin membesar, semakin mengecil, 

dan membesar kemudian mengecil atau sebaliknya. Jika Grafik 

Plot menyebar atau tidak membentuk pola tertentu seperti yang 

disebutkan di atas, maka model regresi yang digunakan dapat 

dinyatakan heteroskedastisitas. 

5) Uji Linearitas 

Uji linearitas garis regresi merupakan suatu pembuktian 

apakah model garis linear yang ditetapkan benar-benar sesuai 

dengan keadaannya atau tidak. Pengujian ini dilakukan 

                                                            
35 Ibid., hlm. 125. 
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menggunakan pendekatan atau analisis tabel ANOVA, kriteria 

yang diterapkan untuk menentukan kelinearitasan garis regresi 

adalah nilai koefisien signifikansi. Jika koefisien signifikansi 

lebih besar dari alpha yang ditentukan, yaitu 5%, maka 

dinyatakan bahwa garis regresi berbentuk linear.36 

b. Uji Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis 

dengan analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil 

biasa atau Ordinary Least Square (OLS). Persamaan regresi yang 

dibentuk adalah sebagai berikut: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Keterangan : 

Y  = kepuasan nasabah 

α  = konstanta 

b  = koefisien regresi 

X1  = variabel tangibles  

X2  = variabel reliability  

X3  = variabel responsiveness 

X4  = variabel assurance  

X5  = variabel empathy 

 

 

                                                            
36Ibid.,  hlm. 152. 
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c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis 

yang telah disusun berdasarkan data penelitian. Uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji statistik F dan uji statistik t.37  

1) Uji Statistik F 

Uji statistik F digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Uji F dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi F pada output uji ANOVA. Jika 

nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan 

bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

2) Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Jika nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, 

maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas secara individual 

berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Jika nilai 

signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa 

variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

 
                                                            

37  Agus Widarjono, Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis 
(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 177-182. 

 



31 
 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel terikat. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi terdiri dari lima bab dan setiap berisi sub bab-sub 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar 

Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, 

Kerangka Teoretik, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab kedua merupakan Landasan Teori. Bab ini berisi teori-teori yang 

digunakan untuk mendukung penelitian, karena suatu penelitian harus didasari 

atas teori yang mendukungnya. Landasan teori ini mencakup Teori 

Pemasaaran, Teori Kepuasan Konsumen dan Teori Jasa. 

Bab ketiga merupakan Gambaran Umum Obyek Penelitian. Bab ini 

berisi deskripsi dari obyek penelitian yang meliputi Profil Kantor Pos 
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Gondokusuman Yogyakarta dan Profil Loket Shar-E Yang Berkedudukan Di 

Kantor Pos Gondokusuman Yogyakarta.  

Bab keempat merupakan Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini berisi 

analisis data secara statistik kemudian dijelaskan secara kualitatif. Analisis data 

mencakup Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis. 

Bab kelima merupakan Penutup. Bab ini berisi jawaban dari pokok 

masalah yang disusun pada bab pertama, serta saran-saran yang berguna bagi 

obyek penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai thitung (2,248) lebih besar dari nilai ttabel (1,673), dan nilai signifikansi t 

(0,029) lebih kecil dari 0,05.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

variabel tangibles secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan 

di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

2. Nilai thitung (2,126) lebih besar dari nilai ttabel (1,673), dan nilai signifikansi t 

(0,038) lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

variabel reliability secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan 

di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta.  

3. Nilai thitung (2,383) lebih besar dari nilai ttabel (1,673), dan nilai signifikansi t 

(0,021) lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

variabel responsiveness secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan 

di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta.  

4. Nilai thitung (3,103) lebih besar dari nilai ttabel (1,673), nilai signifikansi t 

(0,003) lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
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variabel assurance secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan 

di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta.  

5. Nilai thitung (2,378) lebih besar dari nilai ttabel (1,673), dan nilai signifikansi t 

(0,021) lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

variabel empathy secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan 

di kantor pos Gondokusuman Yogyakarta. 

6. Nilai Fhitung (14,332) lebih besar dari Ftabel (2,45), dan nilai signifikansi F  

(0,000) lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy  

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Shar-E pada Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos 

Gondokusuman Yogyakarta.  

 

B. Saran-Saran 

1. Loket Shar-E yang berkedudukan di kantor pos Gondokusuman 

Yogyakarta harus meningkatkan kualitas pelayanannya dengan 

meningkatkan kedisiplinan pegawai.  

2. Pegawai Loket Shar-E harus selalu siaga di loket pada jam kerja. Aktifitas 

jajan atau baca koran di luar loket pada jam sibuk harus segera dihilangkan 

walaupun sedang tidak ada nasabah yang bertransaksi. 
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