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ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank Syariah Di Kab. Wonogiri”. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh kualitas jasa pelayanan tangible, 
reliability, responsiveness, assurance dan emphaty  terhadap kepuasan nasabah.  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk pengujian hipotesis berupa Uji 
t, Uji F dan R2 beserta uji kebaikan model  sekaligus Uji asumsi klasik terlebih dahulu dengan 
menggunakan progam SPSS 17.0. 

Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item valid dan reliabel. 
Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal, sekaligus 
terbebas dari multikolonieritas dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil validitas, reliabilitas 
dan uji asumsi klasik didapatkan bahwa data baik, sehingga dapat dilanjutkan uji regresi linier 
berganda. Hasil pengujian regresi berganda  menunjukkan bahwa tangible, reliability, 
responsiveness, dan assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah, sedangkan 
emphaty berpengaruh negatif terhadap kepuasan nasabah.   

. 
Kata kunci : Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty Dan Kepuasan 

Nasabah 
 
 
A. Latar Belakang 

Perekonomian dunia sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat baik . 

Kemajuan perekonomian mencakup semua sektor, baik sektor industri (manufaktur), jasa, 

dan perbankan. Termasuk di Indonesia, perkembangan perekonomian ini menuntut 

masyarakat untuk memilih perbankan yang cocok untuk melaksanakan sirkulasi dana 

yang ada, baik pada perorangan atau organisasi. Konsumen mempunyai beberapa 

pertimbangan dan alasan untuk menentukan keputusan mereka dalam memilih bank 

sebagai organisasi yang digunakan untuk sirkulasi dana mereka.  

Menurut ikatan akuntansi Indonesia (1 Juni 1999: 31), bank adalah lembaga yang 

berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediaty) antara pihak-pihak yang 

memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana 

(deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank mempunyai suatu 

falsafah atau pedoman penting dalam menjalankan usahanya, yaitu kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bank yang menerima 



 
 

simpanan dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kepada 

masyarakat lain yang memerlukan dana tersebut.  

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank di Indonesia terbagi dalam dua 

kelompok, yaitu (Kasmir, 1999 : 37-38): 

1.  Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia  adalah bank yang berorientasi 

pada prinsip konvensional. Hal ini tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia  dimana 

asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. 

2.  Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. 

Perkembangan bank yang berprinsip syariah sudah berkembang di negara-negara 

Timur Tengah.  

Berkembangnya bank-bank syariah Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal 

periode 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai 

dilakukan. Prakarsa yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru 

dilakukan pada awal tahun 1990. 

Majelis ulama Indonesia  (MUI) pada tanggal 8-20 agustus 1990 

menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di cisarua, bogor ,jawa barat. 

Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (Munas) IV 

MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Raya Jakarta, 22-25 Agustus 1990.  Berdasarkan 

amanat Munas IV MUI tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di 

Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan 

pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait (Adhikarini, 2003: 3). 

Menurut penelitian Susmato (2001) dalam Utami (2003), bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang 

kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip -prinsip 

ajaran agama islam, diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak 

diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada 

nasabahnya. 

Dengan situasi persaingan bisnis perbankan yang semakin ketat di era sekarang 

ini, sehingga dimana perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkesinanbungan menjadi 

kunci keunggulan bersaing perusahaan. Memasuki era baru perbankan, dimensi-dimensi 



 
 

kepuasan pelanggan, efisiensi, pangsa pasar, riset pasar, loyalitas konsumen harus 

menjadi fokus perhatian dari pihak bank atau lembaga keuangan.  

Salah satu tujuan dari perusahaan adalah tercapainya kepuasan pelanggan sesuai 

dengan target yang telah di tentukan. Dimana besar kecilnya tingkat kepuasan pelanggan 

diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dari pihak bank atau lembaga keuangan. 

Menurut Kotler (2002:83) definisi 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. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi 

pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang 

bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih 

sering. 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.  

Kualitas dan kepuasan pelanggan berkaitan sangat erat. Kualit as memberikan 

suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan.  

Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Kepuasan adalah perasan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi 

dengan kinerja suatu produk dan harapan-harapannya (Kontler dan Amstrong 2001). 

Menurut Christoper Lovelock seperti yang dikutip oleh Freddy Rangkuti (2003: 

18-19) dalam bukunya: Measuring Costumer Satisfaction, terdapat lima determinan 

kualitas pelayanan yang dirincikan sebagai berikut: 

1.  Tangible  (Benda berwujud ) 

Penampilan fisik, per lengkapan karyawan, dan alat-alat komunikasi.  

2.  Reability  (Keandalan)  

Kemampuan memberikan pelayanan secara akurat seperti yang dijanjikan.  



 
 

3.  Responsiveness (Cepat tanggap)  

Kesediaan membantu konsumen dan memberikan jasa dengan cepat.  

4.  Assurance (Jaminan)  

Pengetahuan dan kesopanan serta kemampuan mereka menyampaikan 

kepercayaan dan keyakinan.  

5.  Emphaty  (Empati)  

Kesediaan  memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing–

masing  konsumen. 

Peningkatan kualitas layanan merupakan salah satu strategi bisnis yang 

ditekankan pada pemenuhan keinginan konsumen. Disisi lain, kinerja perusahan dan 

kepuasan konsumen merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Kinerja 

berpengaruh langsung tehadap kepuasan konsumen. Oleh karena itu, suatu unit bisnis 

diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, dimulai dengan mengetahui sejauh mana 

tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen. Sehingga dalam peta pelayanan perbankan 

yang baru, posisi service performance diyakini semakin kuat menciptakan loyalitas 

nasabah, sedangkan kepuasan nasabah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi serta 

memperkuat pengaruh service performance terhadap loyalitas nasabah (Bloemer, Ruyter, 

dan Peeters, dalam Umar, 2003). 

Kotler (2001: 26) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan suka atau kecewa 

seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara persepsi atas kinerja produk dengan 

harapannya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan merupakan fungsi 

kinerja yang dipersepsikan dengan harapan. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat diantaranya hubungan antara perusahaan dan 

pelanggannya menjadi dekat atau harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian 

ulang produk atau jasa tersebut, sehingga membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth ) yang menguntungkan. Tanggapan emosianal terhadap pengalaman 

konsumen suatu produk atau jasa menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sedangka ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) 

tidak memenuhi harapan. Pada hakikatnya, tujuan utama setiap bisnis untuk menciptakan 

dan mempertahankan pelanggan (Levitt,dalam Tjiptono: Pemasaran Jasa, 2006: 369).   

Penelitaian ini memilih 3 bank syariah (MEGA Syariah, BRI Syariah dan Syariah 

Mandiri) di Kabupaten wonogiri sebagai obyek penelitian yang dianggap  representative  



 
 

sebagai lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang pesat baik dari segi jumlah 

nasabah ataupun asset, terbukti dengan pertumbuhan kinerja bank syariah yang beberapa 

tahun terahkir cukup menakjubkan, dibarengi konsistensi dalam penyaluran dana ke 

sektor usaha kecil menengah (UKM) melalui sistem bagi hasil, akhirnya menuai hasil 

maksimal.  

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, diantaranya 

penilitian dari; 1) Ahmad Khoiron (2010): Analisa Pengaruh Kualitas Jasa Pelayana 

Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Malang. Hasil 

pene litian data terbukti bahwa variabel Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance 

dan Empaty secara individu berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, 2) Branti (2002): 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Telkom Cabang 

Sragen , hasil analisis menyimpulkan bahwa aspek daya tanggap (responsive) 

berpengaruh positif terhadap kepuasan, dan mempunyai sumbangan terbesar, dan 3) Nana 

(2002): Analisa Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Warung 

Telekomunikasi Tipe B, hasil analisa menyimpulkan pengaruh kualitas jasa terhadap 

kepuasan konsumen, bahwa dimensi daya tanggap (responsive) dan jaminan (assurance) 

berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan kepuasan konsumen.  

Berdasarkan latar permasalahan di atas dan dari penelitian terdahulu peneliti 

mencoba membuktikan tujuan yang ingin dicapai sejauh mana pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan/konsumen, maka penulis tertarik untuk 

malakukan penilit ian tentang : “PENGARUH KUALITAS JASA PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN NASABAH DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI 

KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI KAB. WONOGIRI”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat di 

rumuskan sebagai berikut: 

1.  Apakah kualitas jasa pelayanan tangible  berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

dalam melakukan transaksi keuangan pada bank syariah di Kabupaten Wonogiri?  

2.  Apakah kualitas jasa pelayanan reliability berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

dalam melakukan transaksi keuangan pada bank syariah di Kabupaten Wonogiri?  



 
 

3.  Apakah kualitas jasa pelayanan responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah dalam melakukan transaksi keuangan pada bank syariah di Kabupaten 

Wonogiri?  

4.  Apakah kualitas jasa pelayanan assurance berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

dalam melakukan transaksi keuangan pada bank syariah di Kabupaten Wonogiri?  

5.  Apakah kualitas jasa pelayanan emphaty  berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

dalam melakukan transaksi keuangan pada bank syariah di Kabupaten Wonogiri?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk menguji pengaruh kualitas jasa pelayanan tangible  terhadap kepuasan nasabah 

pada bank syariah di Kab. Wonogiri. 

2.  Untuk menguji pengaruh kualitas jasa pelayanan reliability terhadap kepuasan 

nasabah pada bank syariah di Kab. Wonogiri. 

3.  Untuk menguji pengaruh kualitas jasa pelayanan responsiveness terhadap kepuasan 

nasabah pada bank syariah di Kab. Wonogiri. 

4.  Untuk menguji pengaruh kualitas jasa pelayanan assurance terhadap kepuasan 

nasabah pada bank syariah di Kab. Wonogiri.  

5.  Untuk menguji pengaruh kualitas jasa pelayanan emphaty terhadap kepuasan nasabah 

pada bank syariah di Kab. Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini: 

1.  Untuk dapat dijadikan referensi bagi obyek penelitian yang sama.  

2.  Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pelayanan perbankan.  

3.  Untuk dapat dijadikan sebagai informasi bagi pihak manajemen Bank MEGA 

Syariah, BRI Syariah dan Syariah Mandiri di Kabupaten Wonogiri dalam usaha 

meningkatkan kualitas jasa pelayanan supaya lebih memuaskan nasabah serta untuk 

mempertahankan tingkat layanan yang menguntungkan dimasa kini dan masa yang 

akan datang.  

 

E. Rerangka Pemikiran  

Menurut Sekaran (2001: 91) kerangka teoritis merupakan suatu model konseptual 



 
 

yang menggambarkan atau menjelaskan bagaimana suatu teori atau gambar 

menghubungkan antara beberapa factor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yaitu mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, 

assurance dan emphaty) terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hal tersebut kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah seperti yang terdapat dalam gambar berikut : 

Gambar 2.2 

Rerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

F. Populasi,  sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah nasabah MEGA 

Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Di kabupaten wonogiri.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode aksidental 

sampling  adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan ditemui peneliti dipandang cocok sebagai sumber data 

(sugiono,2001:77). dan dalam  Central Limit Theorem (CLT)  menyatakan bahwa jumlah 

minimum sampel untuk mencapai kurva norma setidaknya adalah mencapai nilai 

responden minimum 30 (Mendenhall dan Beaver, 1992). 

 

G. Hasil Analisis Data 

 Sesuai dengan  hasil analisis data diketahui bahwa variabel Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance dan Emphaty secara bersama-sama  mempengaruhi Kepuasan 

Nasabah sedangkan secara individu hanya variabel emphaty yang tidak berpengruh 

terhadap kepuasan nasabah.  

  

Manajemen bank 
syariah 

Kualitas pelayanan 
- tangibel (T) 
- reliability  (Rl)  
-responsiveness (Rs) 
-assurance (A) 
-emphaty (E) 

 

Penelitian Terdahulu 

Dodik (2012)  
-Tangible  
-Reliability 
-Responsiveness 
-Assurance 
-Emphaty 

 

Kepuasan nasabah 



 
 

1. Hipotesis Pengaruh Tangible Terhadap Kepuasan Nasabah.  

Adanya Pengaruh Tangible berarti semakin tinggi kualitas pelayanan Tangible 

yang di berikan maka semakin tinggi pula Kepuasan Nasabah dalam menggunakan 

jasa Bank Syariah di Kab. Wonoogiri 

  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dodik Agung 

(2004). Selain itu penelitian ini juga didukung Ahmad Khoiron (2010) yaitu bahwa 

meningkatnya Kualitas pelayanan Tangible akan berpengaruh terhadap Kepuasan 

Nasabah.  

2. Hipotesis Pengaruh Reliability Terhadap Kepuasan Nasabah. 

Adanya Pengaruh Reliability  berarti semakin tinggi kualitas pelayanan 

Reliability yang di berikan maka semakin tinggi pula Kepuasan Nasabah dalam 

menggunakan jasa Bank Syariah di Kab. Wonoogiri 

  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dodik Agung 

(2004). Selain itu penelitian ini jg didukung Dewi Yanti Sudirman (2011) yaitu 

bahwa meningkatnya Kualitas Pelayanan Reliability  akan berpengaruh terhadap 

Kepuasan Nasabah.  

3.  Hipotesis Pengaruh Responsiveness terhadap Kepuasan Nasabah.  

  Adanya Pengaruh Responsiveness berarti semakin tinggi Kualitas Pelayanan 

Responsiveness maka semakin tinggi pula Kepuasan Nasabah dalam menggunakan 

jasa Bank Syariah di Kab. Wonogiri.   

  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Dodik Agung 

(2004), dan Ahmad Khoiron (2010). Selain itu penelitian ini jg didukung Dewi Yanti 

Sudirman (2011) bahwa meningkatnya Kualitas Pelayanan Responsiveness akan 

berpengaruh terhadap Kepuasan Nasabah.  

4.  Hipotesis Pengaruh Assurance terhadap Kepuasan Nasabah.  

  Adanya Pengaruh Assurance berarti semakin tinggi Kualitas Pelayanan 

Assurance maka semakin tinggi pula Kepuasan Nasabah dalam menggunakan jasa 

Bank Syariah di Kab. Wonogiri.   

  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Dodik Agung 

(2004). Selain itu penelitian ini jg didukung Ahmad Khoiron (2010) bahwa 

meningkatnya Kualitas Pelayanan Assurance akan berpengaruh terhadap Kepuasan 

Nasabah. 

  



 
 

5.  Hipotesis Pengaruh Emphaty terhadap Kepuasan Nasabah. 

  Dari hasil yang di peroleh bahwa variabel emphaty  tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah, jadi dengan menggunakan kualitas pelayanan emphaty tidak 

mempengaruhi kepuasan nasabah dalam menggunakan jasa bank syariah di Kab. 

Wonogiri. Hal ini bisa terjadi karena mungkin nasabah sudah merasa puas dengan 

pelayanan yang lain yang diberikan oleh pihak manajemen bank syariah, sehingga 

nasabah tidak perlu untuk diberikan perhatian yang mendalam secara individu. 

  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Gst. Ayu Oka 

Windarti bahwa dengan menggunakan kualitas pelayanan emphaty  tidak 

mempengaruhi kepuasan nasabah 

 

H. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh responden maka peneliti akan 

memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Hipotesis pertama yang menyebutkan kualitas pelayanan tangible berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah terbukti dilihat dari hasil uji t variabel tangible  nilai thitung 

sebesar 3.659 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat keyakinan 95% atau (a : 

0,05) adalah 2.021 karena thitung > ttabel maka Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti 

kualitas pelayanan tangible berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.  

2.  Hipotesis kedua yang menyebutkan kualitas pelayanan reliability berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah terbukti dilihat dari hasil uji t variabel reliability  nilai 

thitung sebesar 2.065 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat keyakinan 95% atau 

(a : 0,05) adalah 2.021 karena thitung > ttabel  maka Ho ditolak (menerima Ha), yang 

berarti kualitas pelayanan reliability  berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

3.  Hipotesis ketiga yang menyebutkan kualitas pelayanan responsiveness berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah terbukti dilihat dari hasil uji t variabel responsiveness nila i 

thitung sebesar 2.542 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat keyakinan 95% atau 

(a : 0,05) adalah 2.021 karena thitung > ttabel  maka Ho ditolak (menerima Ha), yang 

berarti kualitas pelayanan responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.  

4.  Hipotesis keempat yang menyebutkan kualitas pelayanan assurance berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah terbukti dilihat dari hasil uji t variabel assurance nilai thitung 

sebesar 2.251 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan tingkat keyakinan 95% atau (a : 



 
 

0,05) adalah 2.021 karena thitung > ttabel maka Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti 

kualitas pelayanan assurance berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.  

5.  Hipotesis kelima yang menyebutkan kualitas pelayanan emphaty berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah. Hal tersebut tidak terbukti karena dilihat dari hasil uji t 

variabel emphaty nilai thitung sebesar -1.528 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan 

tingkat keyakinan 95% atau (a : 0,05) adalah 2.021 karena thitung < ttabel maka Ho 

diterima (menolak Ha), yang berarti kualitas pelayanan emphaty tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah 

6.  Hasil perhitungan untuk nilai R2 dengan bantuan program SPSS, dalam analisis 

regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau R2 sebesar 0.540, Hal ini 

berarti 54.0% variabel dependen Kepuasan Nasabah dijelaskan oleh Variabel 

independen yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty. 

Sementara sisanya sebesar 46.0% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut 

terobservasi dalam penelitian ini.  

  

I. Keterbatasan  Masalah 

Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan 

pengumpulan data dan instrumen sedikitnya sampel yang disebabkan karena ada beberapa 

Bank Syariah di Kabupaten Wonogiri yang tidak menerima atau memberikan ijin kepada 

peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah yang bersangkutan dalam penelitian ini 

kemungkinan dapat melakukan generalisasi hasil penelitian.  

 

J. Saran  

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, maka penulis akan memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dari hasil persamaan 

regresi variabel tangible yang mampu memberikan kontribusi paling tinggi terhadap 

kepuasan nasabah. Oleh karena itu di harapkan Bank syariah di kabupaten wonogiri 

mampu mempertahankan kualitas pelayanan tangible.   

Untuk mengelola dan memperhatikan kepuasan pelanggan yang sedang 

berkembang dalam perusahaan, maka perusahaan harus mengembangkan hubungan yang 

erat dengan loyalitas konsumen sehingga kepuasan pelanggan terpenuhi. Dan pada 

akirnya konsumen/nasabah diharapkan menjadi salah satu media promosi secara langsung 



 
 

lingkungan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan menjadi rekan 

yang mempunyai daya saing baik dalam dunia perbankan. 
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