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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Aman Utama Jepara

KSPPS BMT Aman Utama merupakan koperasi dengan pola syari’ah

di Kabupaten Jepara yang pendiriannya dipelopori oleh Gerakan Pemuda

Ansor Cabang Jepara. Berawal dari terbentuknya kepengurusan Pimpinan

Cabang GP Ansor Kabupaten Jepara masa khidmah 2008–2012, yang

disana muncul semangat pemberdayaan ekonomi ummat. Dalam

kepengurusan GP. Ansor tersebut terdapat Departemen Pemberdayaan

Ekonomi yang secara terus menerus melakukan pemikiran dan diskusi untuk

mewujudkan program pemberdayaan ummat, maka sebagai program riil di

wacanakan untuk membentuk koperasi dengan pola syari’ah.

Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan intern pengurus

GP. Ansor, pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha, tokoh-tokoh

masyarakat dan penyuluhan koperasi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan

Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara, maka terkumpul sejumlah anggota

yang kemudian secara bersama-sama mendirikan koperasi dalam bentuk

Koperasi Serba Usaha. Proses pendirian berjalan terus khususnya secara

kelembagaan diupayakan harus ada pengesahan, maka pendirian koperasi

ini dinotariskan dan dimohonkan untuk mendapat pengesahan badan hukum

yang legal kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar
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Kabupaten Jepara. Pada tanggal 29 Juli 2009 KSU BMT AMAN UTAMA

dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Bupati Jepara, H. Ahmad Marzuqi,

SE. Kemudian pada tahun 2016, KSU BMT AMAN UTAMA mengalami

Perubahan Anggaran Dasar (PAD) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT AMAN UTAMA melalui rapat

anggota dengan badan hukum yang baru No.

250/PAD/M.KUMKM.2/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016.

4.1.2 Visi dan Misi KSPPS BMT Aman Utama Jepara

1. Visi KSPPS BMT Aman Utama:

“Mewujudkan lembaga keuangan professional yang tangguh, aman

(dapat dipercaya) dan barokah bagi kebutuhan masyarakat”.

2. Misi KSPPS BMT Aman Utama:

a) Memberdayakan ekonomi dan mewujudkan maslahat baik secara

individu maupun masyarakat secara luas terutama yang memiliki

usaha kecil melalui skim pembiayaan usaha yang mudah, murah dan

terjangkau agar berkembang maju, aman dan mandiri.

b) Mendorong masyarakat untuk menabung agar dapat merencanakan

masa depan yang lebih baik.

4.1.3 Landasan Kerja

Pedoman Kerja KSPPS BMT Aman Utama, dengan mengutamakan

kerja AMAN yang berarti:
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1. Amanah (jujur dan bertanggung jawab sebagai dasar utama dalam

menjalankan tugas dan kewajiban melayani umat),

2. Manfaat (dengan berprinsip memberikan manfaat seluas-luasnya bagi

sesame, segala yang kami kerjakan semoga bisa menebar manfaat bagi

umat),

3. Akhlaqul karimah (berakhlaq mulia dalam melayani, penuh santun,

ramah serta bersahaja menjadi citra kerja kami dalam melayani untuk

mewujudkan ketentraman dalam bermitra),

4. Nadhifah (bekerja dengan bersih, diawali dengan niat yang bersih karena

ridho Allah SWT, bekerja keras, cerdas dan tuntas untuk hasil yang

bersih (halalan thoyyiban) dan barokah adalah semangat kami dalam

melayani umat).

Seluruh karyawan KSPPS BMT Aman Utama dalam bekerja harus

didasari oleh 4 hal, yaitu :

1. Keyakinan, yaitu :

a. Yakin dengan prospeknya

b. Yakin dengan keputusannya

c. Yakin dengan kemampuannya

2. Keberanian, yaitu :

a. Berani mengambil risiko

b. Berani bertanggung jawab

c. Berani bersaing secara sehat
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3. Kecepatan, yaitu :

a. Cepat mengambil keputusan

b. Cepat mengambil tindakan

c. Cepat mengambil langkah evaluative dan inovatif

4. Kecermatan, yaitu :

a. Cermat dalam berfikir

b. Cermat dalam mengambil keputusan

c. Cermat dalam mengambil tindakan

Untuk mewujudkan visi kerja seluruh karyawan KSPPS BMT Aman

Utama adalah murdhatillah, sehingga dalam bekerja tidak boleh melanggar

prinsip-prinsip ajaran agama dan memahami betul landasan

kerjanya/landasan syariahnya. Seluruh karyawan KSPPS BMT Aman

Utama dalam bekerja harus didasari oleh prinsip profesionalisme syar’iyah

yang meliputi empat hal yang sangat prinsip, yaitu:

1. Lillahi ta’ala, orang yang memiliki sikap professional adalah orang yang

dalam bekerja senantiasa memiliki visi atau arah dan niat yang jelas.

2. Amanah, seorang professional adalah seorang yang mampu dan dapat

dipercaya, selalu menaati dan menepati apa yang menjadi wewenang,

tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, objektif dan proporsional.

3. Khabir, syarat mutlak dari seorang professional adalah memiliki

pengetahuan dan keahlian yang memadahi yang sesuai dengan bidang

tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
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4. Ahsanu ‘amala, ciri utama dari sikap professional adalah ia akan

melakukan, memberikan dan mempersembahkan hasil pekerjaan

terbaiknya.

Seluruh karyawan KSPPS BMT Aman Utama dalam melakukan dan

memberikan pelayanan kepada seluruh anggota didasari oleh prinsip enam

S, yaitu:

1. Salam, merupakan ucapan atau jawaban yang harus senantiasa diberikan

kepada setiap anggota, sesama karyawan atau siapapun yang berinteraksi

dengan kita, kecuali bila kita telah tahu kalau yang bersangkutan bukan

muslim/mulslimah.

2. Simple, yakni pelayanan diberikan dengan bahasa dan prosedur yang

sederhana dan mudah dan jangan sampai berkesan mempersulit anggota.

3. Soon, yakni pelayanan diberikan dengan sigap cekatan, cepat dan

sesegera mungkin tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan

keamanan.

4. Solution, yakni dalam memberikan pelayanan hendaknya senantiasa

dapat memberikan jalan keluar alternatif.

5. See, yakni dalam memberikan pelayanan hendaknya melihat dan

memberikan perhatian dengan sebaik-baiknya kepada yang dilayani,

jangan bersikap acuh-tak acuh dan menyepelekan.

6. Smile, yakni memberikan senyuman yang sopan, ramah dan tulus dalam

memberikan pelayanan.
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4.1.4 Struktur Organisasi

Jabaran Jabatan KSPPS BMT Aman Utama mengacu pada struktur

kelembagaan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

4.1.5 Jaringan Gerakan Koperasi

Dalam skala lokal, KSPPS BMT Aman Utama tergabung dalam

perhimpunan BMT NU atau yang disebut dengan ASKOWANU (Asosiasi

Koperasi Warga NU), lebih dari 10 BMT tergabung disana dan terus

melakukan inovasi-inovasi produk. Misalnya saja produk simpanan wadiah

ASKOWANU, yang berhadiah pada akhir periode (diundi 1 tahun sekali

dengan sistem point). Kemudian jaringan bersama, dimana di setiap

koperasi yang terjaring dalam ASKOWANU bisa melayani seluruh anggota

simpanan ASKOWANU, sehingga lebih fleksibel.

Dalam skala nasional, KSPPS BMT Aman Utama tergabung dalam

PBMTI (Perhimpunan BMT Indonesia), yang bertujuan untuk sama-sama
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mengembangkan perekonomian melalui BMT, lebih dari 15 BMT yang ikut

bergabung. Juga sebagai wadah untuk supplai permodalan, klaim ta’awun,

dsb. Sehingga sesama BMT bisa saling tukar informasi, sama-sama bisa

berkembang dan memajukan ekonomi rakyat.

4.1.6 Jaringan Usaha Pelayanan KSPPS BMT Aman Utama

1. Kantor Pusat

Bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 37 Pengkol. Kantor pusat ini

hanya menjadi pusat administrasi dan konsolidasi dari seluruh kantor

cabang yang ada dan tidak melaksanakan pelayanan transaksi. Pengelola

di kantor pusat adalah :

Manajer Pusat : Achmad Ulil Azca

Accounting : Mila Alfiani

2. Kantor Cabang

a. Kantor Cabang Pengkol

Kantor Cabang Pengkol bertempat satu lokasi dengan kantor

pusat yaitu di Jl. Ahmad Yani no. 37 Pengkol. Di kelola oleh :

Manajer : Marthasari BP.

Teller : Uswatun Khasanah

Krisdamayanti

Marketing : Baitu Affi

M. Dwi Misbahuddin
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b. Kantor Cabang Kedung

Kantor cabang kedung berlokasi di Jl. Raya Bugel-Pecangaan,

sebelah barat perempatan Munyuk Sowan Lor Kedung. Di kelola oleh:

Manajer : Ali As’ad

Teller : Indah Mu’arifah

Marketing : Muhammad Husnu Tsawab

Ari Lutfi Rohman

c. Kantor Cabang Demangan

Kantor cabang Demangan berlokasi di Jl. Raya Demangan-

Petekeyan. di kelola oleh :

Manajer : Diana Ulfa

Teller : Suhartini

Marketing : Prasetyo Budi Utomo

d. Kantor Cabang Guyangan

Kantor cabang Guyangan berlokasi di perempatan Nganjir desa

Guyangan, Bangsri Jepara. Di kelola oleh :

Manajer : Widyaningsih

Teller : Ifani Harunika Asmin

Marketing : Sholikul Nur Rohman

Rio Pratama

3. Kantor Unit

KSPPS BMT Aman Utama hanya membuka kantor cabang di

setiap kecamatan. Namun per tahun 2017 ini baru 4 kecamatan yang
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terpenuhi, antara lain Kecamatan Jepara, Kecamatan Kedung, Kecamatan

Tahunan, dan Kecamatan Bangsri.

4.2 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Sebagaimana dikemukakan di dalam bab III, pengambilan data dalam

penelitian ini menggunakan karyawan KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

Penentuan jenis populasi ini didasarkan atas alasan bahwa yang akan diuji

adalah potensi, referensi serta perilaku karyawan KSPPS BMT Aman Utama

Jepara. Sehingga data yang terkumpul bisa valid dan reliabel. Dari 96

kuesioner yang peneliti sebarkan semuanya kembali kepada peneliti, sehingga

data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 96 responden.

Analisis ini menggambarkan tentang karakteristik responden yang

diteliti. Analisis karakteristik responden digunakan untuk memberikan

gambaran responden, apakah dengan karakteristik responden yang berbeda-

beda mempunyai penilaian yang sama ataukah tidak. Dalam penelitian ini

yang dijadikan sebagai karakteristik responden tersebut antara lain: jenis

kelamin, umur, pendidikan, lama menjadi anggota.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden, terdiri atas dua kelompok,

yaitu responden laki-laki dan responden perempuan yang seluruhnya

berjumlah 96 responden disajikan pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Persentase

Laki-laki 44 45,83%

Perempuan 52 54,17%

Jumlah 96 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa dari 96 responden yang

menjadi sampel responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang

atau 45,83%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan

sebanyak 52 orang atau 54,17% dari keseluruhan jumlah sampel.

Perbandingan jumlah anggota yang lebih didominasi oleh perempuan

dikarenakan responden yang dilakukan penyebaran angket adalah

responden yang berada di pasar. Disamping itu hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa kaum perempuan lebih berhati-hati dalam

menggunakan uangnya, sehingga diperoleh hasil bahwa kaum

perempuanlah yang kebanyakan menggunakan produk KSPPS BMT

Aman Utama Jepara.

2. Umur Responden

Hasil penelitian terdapat tiga kelompok responden, yaitu responden

yang berusia kurang dari 25 tahun, antara 25-30 tahun, antara 31-35 tahun,

antara 36-40 tahun dan lebih dari 40 tahun yang seluruhnya berjumlah 96

responden yang disajikan pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia Jumlah Persentase

Kurang dari 25 tahun 5 5,21%

Antara 25-30 tahun 18 18,75%

Antara 31-35 tahun 37 38,54%

Antara 36-40 tahun 24 25%

Lebih dari 40 tahun 12 12,5%

Jumlah 96 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 96 responden yang

menjadi sampel yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 5 orang atau

5,21%. Sedangkan mayoritas responden berusia antara 25-30 tahun

sebanyak 18 orang atau 18,75% dari keseluruhan jumlah sampel.

Sedangkan mayoritas responden berusia antara 31-35 tahun sebanyak 37

orang atau 38,54% dari keseluruhan jumlah sampel. Sedangkan mayoritas

responden berusia antara 36-40 tahun sebanyak 24 orang atau 25% dari

keseluruhan jumlah sampel. Sedangkan mayoritas responden berusia lebih

dari 40 tahun sebanyak 12 orang atau 12,5% dari keseluruhan jumlah

sampel. Berdasarkan hasil tabel 4.2 menunjukkan bahwa anggota KSPPS

BMT Aman Utama Jepara yang menjadi sampel penelitian mayoritas

masih tergolong dalam usia produktif. Yaitu usia yang menunjukkan

bahwa mereka sedang giat-giatnya bekerja mencari nafkah untuk keluarga.
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3. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 96 responden

diperoleh data tentang status pendidikan responden penelitian. Tabel 4.3

menunjukkan identitas responden berdasarkan status pendidikannya.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah Persentase

SD/Sederajat 35 36,46%

SMP/Sederajat 42 43,75%

SMA/Sederajat 19 19,79%

Jumlah 96 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 96 responden yang

menjadi sampel mayoritas adalah responden yang berpendidikan

SMP/Sederajat yaitu sebesar 42 orang atau 43,75%. Sedangkan distribusi

tingkat pendidikan yang lain adalah berpendidikan SD/Sederajat sebesar

35 orang atau 36,46% dan responden yang berpendidikan SMA/Sederajat

yaitu sebesar 19 orang atau 19,79%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kebanyakan anggota KSPPS BMT Aman Utama Jepara adalah kalangan

dengan pendidikan yang mencukupi untuk memahami mengenai syarat,

hak dan kewajiban dalam menggunakan produk sebuah koperasi Syariah.
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4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kualitas Pelayanan (X1)

Hasil dari masing-masing jawaban responden tentang pengaruh

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman

Utama Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tabulasi Kuesioner Kualitas Pelayanan

Item Total
SS % Total

S % Total
N % Total

TS % Total
STS %

X1Q1 21 21,9 59 61,5 8 8,3 4 4,2 4 4,2
X1Q2 11 11,5 53 55,2 17 17,7 13 13,5 2 2,1
X1Q3 8 8,3 58 60,4 14 14,6 16 16,7 0 0,0
X1Q4 9 9,4 53 55,2 11 11,5 18 18,8 5 5,2
X1Q5 23 24,0 56 58,3 16 16,7 1 1,0 0 0,0
X1Q6 31 32,3 44 45,8 12 12,5 6 6,3 3 3,1
X1Q7 30 31,3 49 51,0 9 9,4 5 5,2 3 3,1
X1Q8 27 28,1 48 50,0 14 14,6 4 4,2 3 3,1
X1Q9 42 43,8 37 38,5 10 10,4 4 4,2 3 3,1
X1Q10 32 33,3 44 45,8 13 13,5 5 5,2 2 2,1

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian

pada pertanyaan pertama mengenai kualitas pelayanan, responden

menjawab sangat setuju sebanyak (21,9%), setuju (61,5%), netral (8,3%),

tidak setuju (4,2%), dan sangat tidak setuju (4,2%). Pada pertanyaan kedua

responden menjawab sangat setuju sebanyak (11,5%), setuju (55,2%),

netral (17,7%), tidak setuju (13,5%), dan sangat tidak setuju (2,1%).

Kemudian pertanyaan ketiga responden menjawab sangat setuju sebanyak

(8,3%), setuju (60,4%), netral (14,6%), tidak setuju (16,7%), dan sangat
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tidak setuju (0,0%). Kemudian pertanyaan keempat responden menjawab

sangat setuju sebanyak (9,4%), setuju (55,2%), netral (11,5%), tidak setuju

(18,8%), dan sangat tidak setuju (5,2%). Kemudian pertanyaan kelima

responden menjawab sangat setuju sebanyak (24,0%), setuju (58,3%),

netral (16,7%), tidak setuju (1,0%), dan sangat tidak setuju (0,0%).

Kemudian pertanyaan keenam responden menjawab sangat setuju

sebanyak (32,3%), setuju (45,8%), netral (12,5%), tidak setuju (6,3%), dan

sangat tidak setuju (3,1%).

Pada pertanyaan ketujuh responden menjawab sangat setuju

sebanyak (31,3%), setuju (51,0%), netral (9,4%), tidak setuju (5,2%), dan

sangat tidak setuju (3,1%). Kemudian pertanyaan kedelapan responden

menjawab sangat setuju sebanyak (28,1%), setuju (50,0%), netral (14,6%),

tidak setuju (4,2%), dan sangat tidak setuju (3,1%). Kemudian pertanyaan

kesembilan responden menjawab sangat setuju sebanyak (43,8%), setuju

(38,5%), netral (10,4%), tidak setuju (4,2%), dan sangat tidak setuju

(3,1%). Kemudian pertanyaan kesepuluh responden menjawab sangat

setuju sebanyak (33,3%), setuju (45,8%), netral (13,5%), tidak setuju

(5,2%), dan sangat tidak setuju (2,1%).

2. Kepercayaan (X2)

Hasil dari masing-masing jawaban responden tentang pengaruh

kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman Utama

Jepara adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.5

Tabulasi Kuesioner Kepercayaan

Item Total
SS % Total

S % Total
N % Total

TS % Total
STS %

X2Q1 8 8,3 38 39,6 20 20,8 25 26,0 5 5,2
X2Q2 9 9,4 60 62,5 19 19,8 5 5,2 3 3,1
X2Q3 22 22,9 54 56,3 18 18,8 2 2,1 0 0,0
X2Q4 30 31,3 52 54,2 7 7,3 4 4,2 3 3,1
X2Q5 48 50,0 45 46,9 1 1,0 2 2,1 0 0,0
X2Q6 47 49,0 44 45,8 3 3,1 2 2,1 0 0,0
X2Q7 56 58,3 30 31,3 6 6,3 2 2,1 2 2,1
X2Q8 34 35,4 46 47,9 12 12,5 2 2,1 2 2,1

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian

pada pertanyaan pertama mengenai kepercayaan, responden menjawab

sangat setuju sebanyak (8,3%), setuju (39,6%), netral (20,8%), tidak setuju

(26,0%), dan sangat tidak setuju (5,2%). Pada pertanyaan kedua responden

menjawab sangat setuju sebanyak (9,4%), setuju (62,5%), netral (19,8%),

tidak setuju (5,2%), dan sangat tidak setuju (3,1%). Kemudian pertanyaan

ketiga responden menjawab sangat setuju sebanyak (22,9%), setuju

(56,3%), netral (18,8%), tidak setuju (2,1%), dan sangat tidak setuju

(0,0%). Kemudian pertanyaan keempat responden menjawab sangat setuju

sebanyak (31,3%), setuju (54,2%), netral (7,3%), tidak setuju (4,2%), dan

sangat tidak setuju (3,1%).

Pada pertanyaan kelima responden menjawab sangat setuju

sebanyak (50,0%), setuju (46,9%), netral (1,0%), tidak setuju (2,1%), dan

sangat tidak setuju (0,0%). Kemudian pertanyaan keenam responden
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menjawab sangat setuju sebanyak (49,0%), setuju (45,8%), netral (3,1%),

tidak setuju (2,1%), dan sangat tidak setuju (0,0%). Kemudian pertanyaan

ketujuh responden menjawab sangat setuju sebanyak (58,3%), setuju

(31,3%), netral (6,3%), tidak setuju (2,1%), dan sangat tidak setuju (2,1%).

Kemudian pertanyaan kedelapan responden menjawab sangat setuju

sebanyak (35,4%), setuju (47,9%), netral (12,5%), tidak setuju (2,1%), dan

sangat tidak setuju (2,1%).

3. Loyalitas pelanggan (Y)

Hasil dari masing-masing jawaban responden tentang pengaruh

kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan KSPPS

BMT Aman Utama Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Tabulasi Kuesioner Loyalitas pelanggan

Item Total
SS % Total

S % Total
N % Total

TS % Total
STS %

Q1 52 54,2 38 39,6 3 3,1 3 3,1 0 0,0
Q2 55 57,3 32 33,3 5 5,2 2 2,1 2 2,1
Q3 29 30,2 44 45,8 14 14,6 6 6,3 3 3,1
Q4 43 44,8 43 44,8 7 7,3 1 1,0 2 2,1
Q5 42 43,8 46 47,9 5 5,2 1 1,0 2 2,1

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian

pada pertanyaan pertama mengenai loyalitas pelanggan, responden

menjawab sangat setuju sebanyak (54,2%), setuju (39,6%), netral (3,1%),

tidak setuju (3,1%), dan sangat tidak setuju (0,0%). Pada pertanyaan kedua



62

responden menjawab sangat setuju sebanyak (57,3%), setuju (33,3%),

netral (5,2%), tidak setuju (2,1%), dan sangat tidak setuju (2,1%).

Kemudian pertanyaan ketiga responden menjawab sangat setuju sebanyak

(30,2%), setuju (45,8%), netral (14,6%), tidak setuju (6,3%), dan sangat

tidak setuju (3,1%). Kemudian pertanyaan keempat responden menjawab

sangat setuju sebanyak (44,8%), setuju (44,8%), netral (7,3%), tidak setuju

(1,0%), dan sangat tidak setuju (2,1%). Kemudian pertanyaan kelima

responden menjawab sangat setuju sebanyak (43,8%), setuju (47,9%),

netral (5,2%), tidak setuju (1,0%), dan sangat tidak setuju (2,1%).

4.4 Gambaran Umum Subyek Penelitian

4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Try Out

1. Uji Validitas Instrumen Try Out

Penerapan uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat

pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan,

keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam

mengungkapkan gejala tertentu dan sekelompok parsial, walaupun

dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji keandalan dilakukan terhadap

pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui hasil

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali,

terhadap gejala yang sama. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan

dengan bantuan program SPSS yang hasilnya dapat disederhanakan

sebagai berikut:
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a. Kualitas Pelayanan (X1)

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas

No.Pernyataan r hitung r tabel Keterangan
X1Q1 0,410 0,3610 Valid
X1Q2 0,293 0,3610 Tidak Valid
X1Q3 0,385 0,3610 Valid
X1Q4 0,276 0,3610 Tidak Valid
X1Q5 0,334 0,3610 Tidak Valid
X1Q6 0,312 0,3610 Tidak Valid
X1Q7 0,596 0,3610 Valid
X1Q8 0,072 0,3610 Tidak Valid
X1Q9 0,242 0,3610 Tidak Valid
X1Q10 0,371 0,3610 Valid
X1Q11 -0,052 0,3610 Tidak Valid
X1Q12 0,061 0,3610 Tidak Valid
X1Q13 0,385 0,3610 Valid
X1Q14 0,173 0,3610 Tidak Valid
X1Q15 0,237 0,3610 Tidak Valid
X1Q16 0,105 0,3610 Tidak Valid
X1Q17 0,733 0,3610 Valid
X1Q18 0,096 0,3610 Tidak Valid
X1Q19 0,331 0,3610 Tidak Valid
X1Q20 0,565 0,3610 Valid
X1Q21 0,380 0,3610 Valid
X1Q22 0,238 0,3610 Tidak Valid
X1Q23 -0,023 0,3610 Tidak Valid
X1Q24 0,302 0,3610 Tidak Valid
X1Q25 0,466 0,3610 Valid
X1Q26 0,501 0,3610 Valid
X1Q27 0,410 0,3610 Valid
X1Q28 0,393 0,3610 Valid
X1Q29 0,385 0,3610 Valid
X1Q30 0,376 0,3610 Valid
X1Q31 0,434 0,3610 Valid
X1Q32 0,412 0,3610 Valid
X1Q33 0,596 0,3610 Valid
Sumber : Data primer yang diolah, 2019.
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Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df)

= n – 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada

kasus ini besarnya df dapat dihitung 30 – 2 atau df = 28 dengan

alpha 0.05 didapat r tabel 0,3610. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat

dilihat pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r

tabel dan nilai r positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut,

pada variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari 33 pernyataan,

terdapat 16 item yang tidak valid yaitu item nomor 2, 4, 5, 6, 8, 9,

11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23 dan 24, sehingga item tersebut

dikeluarkan dalam penelitian ini. Dengan demikian maka variabel

penelitian dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.

b. Kepercayaan (X2)

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas

No.Pernyataan r hitung r tabel Keterangan
X2Q1 0,237 0,3610 Tidak Valid
X2Q2 0,530 0,3610 Valid
X2Q3 0,358 0,3610 Valid
X2Q4 0,091 0,3610 Tidak Valid
X2Q5 0,562 0,3610 Valid
X2Q6 -0,079 0,3610 Tidak Valid
X2Q7 0,208 0,3610 Tidak Valid
X2Q8 0,379 0,3610 Valid
X2Q9 0,385 0,3610 Valid
X2Q10 0,427 0,3610 Valid
X2Q11 -0,026 0,3610 Tidak Valid
X2Q12 0,376 0,3610 Valid
X2Q13 -0,104 0,3610 Tidak Valid
X2Q14 0,361 0,3610 Valid
Sumber : Data primer yang diolah, 2019.
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Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df)

= n – 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada

kasus ini besarnya df dapat dihitung 30 – 2 atau df = 28 dengan

alpha 0.05 didapat r tabel 0,3610. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat

dilihat pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r

tabel dan nilai r positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut,

pada variabel kepercayaan yang terdiri dari 14 pernyataan, terdapat 6

item yang tidak valid yaitu item nomor 1, 4, 6, 7, 11 dan 13,

sehingga item tersebut dikeluarkan dalam penelitian ini. Dengan

demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian ke

tahap selanjutnya.

c. Loyalitas pelanggan (Y)

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas

No.Pernyataan r hitung r tabel Keterangan
YQ1 0,422 0,3610 Valid
YQ2 0,540 0,3610 Valid
YQ3 0,311 0,3610 Tidak Valid
YQ4 0,188 0,3610 Tidak Valid
Y1Q5 0,438 0,3610 Valid
Y1Q6 0,231 0,3610 Tidak Valid
Y1Q7 0,366 0,3610 Valid
Y1Q8 0,103 0,3610 Tidak Valid
Y1Q9 0,383 0,3610 Valid
Y1Q10 0,371 0,3610 Valid
Y1Q11 0,026 0,3610 Tidak Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.
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Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df)

= n – 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada

kasus ini besarnya df dapat dihitung 30 – 2 atau df = 28 dengan

alpha 0.05 didapat r tabel 0,3610. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat

dilihat pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r

tabel dan nilai r positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut,

pada variabel loyalitas pelanggan yang terdiri dari 11 pernyataan,

terdapat 5 item yang tidak valid yaitu item nomor 3, 4, 6, 8 dan 11,

sehingga item tersebut dikeluarkan dalam penelitian ini. Dengan

demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian ke

tahap selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas Instrumen Try Out

Selanjutnya pengukuran keandalan suatu kuesioner dilakukan

untuk mengetahui sejauh mana pengukuran konsisten atau terhindar

dari bias. Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi alat ukur

untuk menilai goodness of measure. Pengukuran reliabititas

menggunakan koefisien Alpha Cronbach, apabila koefisien alpha >

0,60 maka instrumen dikatakan handal. Berikut hasil pengujian

reliabilitas.
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Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel Item indikator r-Alpha r-tabel Keterangan

Kualitas pelayanan (X1) 26 Item 0,690 0,60 Reliabel

Kepercayaan (X2) 14 Item 0,696 0,60 Reliabel

Loyalitas pelanggan (Y) 11 Item 0,638 0,60 Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel

memiliki Alpha Cronbach > 0,60, dengan demikian semua variabel

(X1, X2 dan Y) dapat dikatakan reliabel.

4.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Responden

1. Uji Validitas Instrumen Responden

Penerapan uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat

pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan,

keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam

mengungkapkan gejala tertentu dan sekelompok parsial, walaupun

dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji keandalan dilakukan terhadap

pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui hasil

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali,

terhadap gejala yang sama. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan

dengan bantuan program SPSS yang hasilnya dapat disederhanakan

sebagai berikut:
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a. Kualitas Pelayanan (X1)

Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas

No.Pernyataan r hitung r tabel Keterangan

X1Q1 0,445 0,3610 Valid

X1Q2 0,401 0,3610 Valid

X1Q3 0,373 0,3610 Valid

X1Q4 0,448 0,3610 Valid

X1Q5 0,469 0,3610 Valid

X1Q6 0,386 0,3610 Valid

X1Q7 0,444 0,3610 Valid

X1Q8 0,420 0,3610 Valid

X1Q9 0,371 0,3610 Valid

X1Q10 0,489 0,3610 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df)

= n – 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada

kasus ini besarnya df dapat dihitung 30 – 2 atau df = 28 dengan

alpha 0.05 didapat r tabel 0,3610. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat

dilihat pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r

tabel dan nilai r positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut,

pada variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari 10 pernyataan

semua itemnya valid. Dengan demikian maka variabel penelitian

dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.
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b. Kepercayaan (X2)

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas

No.Pernyataan r hitung r tabel Keterangan

X2Q1 0,428 0,3610 Valid

X2Q2 0,380 0,3610 Valid

X2Q3 0,415 0,3610 Valid

X2Q4 0,403 0,3610 Valid

X2Q5 0,377 0,3610 Valid

X2Q6 0,404 0,3610 Valid

X2Q7 0,421 0,3610 Valid

X2Q8 0,369 0,3610 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df)

= n – 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada

kasus ini besarnya df dapat dihitung 30 – 2 atau df = 28 dengan

alpha 0.05 didapat r tabel 0,3610. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat

dilihat pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r

tabel dan nilai r positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut,

pada variabel kepercayaan yang terdiri dari 8 pernyataan semua

itemnya valid. Dengan demikian maka variabel penelitian dapat

dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.
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c. Loyalitas pelanggan (Y)

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas

No.Pernyataan r hitung r tabel Keterangan

YQ1 0,435 0,3610 Valid

YQ2 0,369 0,3610 Valid

YQ3 0,380 0,3610 Valid

YQ4 0,523 0,3610 Valid

Y1Q5 0,394 0,3610 Valid

Y1Q6 0,417 0,3610 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Hasil tersebut diperoleh dengan uji signifikan dengan

membandingkan nilai r hitung dan r tabel untuk Degree of freedom (df)

= n – 2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel yang diuji coba. Pada

kasus ini besarnya df dapat dihitung 30 – 2 atau df = 28 dengan

alpha 0.05 didapat r tabel 0,3610. Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat

dilihat pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r

tabel dan nilai r positif. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut,

pada variabel loyalitas pelanggan yang terdiri dari 8 pernyataan

semua itemnya valid. Dengan demikian maka variabel penelitian

dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas Instrumen Responden

Selanjutnya pengukuran keandalan suatu kuesioner dilakukan

untuk mengetahui sejauh mana pengukuran konsisten atau terhindar
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dari bias. Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi alat ukur

untuk menilai goodness of measure. Pengukuran reliabititas

menggunakan koefisien Alpha Cronbach, apabila koefisien alpha >

0,60 maka instrumen dikatakan handal. Berikut hasil pengujian

reliabilitas.

Tabel 4.14

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel Item indikator r-Alpha r-tabel Keterangan

Kualitas pelayanan (X1) 10 Item 0,677 0,60 Reliabel

Kepercayaan (X2) 8 Item 0,553 0,60 Reliabel

Loyalitas pelanggan (Y) 6 Item 0,681 0,60 Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel

memiliki Alpha Cronbach > 0,60, dengan demikian semua variabel

(X1, X2 dan Y) dapat dikatakan reliabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah suatu data dapat dianalisa lebih lanjut

diperlukan suatu uji asumsi klasik agar hasil dan analisa nantinya efisien dan

tidak bias. Adapun kriteria pengujian tersebut sebagai berikut :
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4.5.1 Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.2

Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut menunjukkan bahwa tidak

terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak yang tersebar

di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi,

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh

kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan KSPPS

BMT Aman Utama Jepara.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Collinearity Statistic
Tolerance VIF

Kualitas pelayanan (X1) 0,999 1,001
Kepercayaan (X2) 0,999 1,001

Sumber : Data primer diolah, 2019
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Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah

antara variabel bebas terdapat hubungan atau saling berkorelasi. Cara yang

dipakai untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat

VIF (variance inflation factor), jika nilai VIF kurang dari angka 10, maka

tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas tersebut

menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada semua

variabel penjelas model regresi yang digunakan yaitu kualitas pelayanan

dan kepercayaan karena semua nilai VIF kurang dari angka 10.

4.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data

normal atau mendekati normal.

Gambar 4.3

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data primer diolah, 2019
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Berdasarkan gambar pada lampiran terlihat bahwa grafik histogram

menunjukkan pola distribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa

model regresi lulus uji normalitas.

Gambar 4.4

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa grafik normal probability

plot menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas.
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4.6 Hasil Analisis Statistik

4.6.1 Analisis Regresi Berganda

Model analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui

pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan

KSPPS BMT Aman Utama Jepara. Dari estimasi diperoleh hasil sebagai

berikut :

Tabel 4.16

Hasil Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 5,620 3,820 1,471 ,145

kualitas pelayanan ,020 ,058 ,030 3,347 ,029 ,999 1,001

kepercayaan ,590 ,097 ,533 6,074 ,000 ,999 1,001

a. Dependent Variable: loyalitas pelanggan
Sumber : Data  primer yang diolah, 2019

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi pengaruh kualitas

pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT

Aman Utama Jepara sebagai berikut :

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e

Y = 5,620 + 0,020X1 + 0,590X2 + e

Berdasarkan nilai koefisien regresi dari variabel-variabel pengaruh

kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan KSPPS

BMT Aman Utama Jepara. Dengan menggunakan tingkat signifikansi α

0.05 dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
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1. Nilai konstanta akan sering disebut juga dengan intercept (titik potong X

dengan Y) mempunyai nilai sebesar 5,620 yang berarti bahwa jika tidak

ada variabel bebas yang terdiri dari variabel kualitas pelayanan dan

kepercayaan yang mempengaruhi terhadap loyalitas pelanggan. Maka

loyalitas pelanggan (Y) akan memperoleh nilai 5,620.

2. Variabel kualitas pelayanan (X1) mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y), dengan koefisien regresi

sebesar 0,020. Artinya variabel kualitas pelayanan (X1) mempunyai

pengaruh yang searah dengan loyalitas pelanggan (Y), apabila variabel

kualitas pelayanan (X1) naik 1 satuan maka loyalitas pelanggan (Y) akan

meningkat sebesar 0,020 dan apabila variabel kualitas pelayanan (X1)

turun 1 satuan, maka loyalitas pelanggan (Y) akan menurun sebesar

0,020.

3. Variabel kepercayaan (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap

loyalitas pelanggan (Y), dengan koefisien regresi sebesar 0,590. Artinya

variabel kepercayaan (X2) mempunyai pengaruh yang searah dengan

loyalitas pelanggan (Y), apabila variabel kepercayaan (X2) naik 1 satuan

maka loyalitas pelanggan (Y) akan meningkat sebesar 0,590 dan apabila

variabel kepercayaan (X2) turun 1 satuan maka loyalitas pelanggan (Y)

akan menurun sebesar 0,590.
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4.6.2 Uji Statistik F

Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis yaitu diduga terdapat

pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan

KSPPS BMT Aman Utama Jepara. Langkah kedua menentukan besarnya F

tabel dengan ukuran sampel. Dimana dk pembilang= 2 dk penyebut= 96 dan

nilai α = 0.05, sehingga di dapat F tabel = 3,09, sedangkan hasil output

SPSS untuk uji F terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17

Hasil Uji Statistik F

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 189,457 2 94,729 18,568 ,000b

Residual 474,449 93 5,102

Total 663,906 95

a. Dependent Variable: loyalitas pelanggan

b. Predictors: (Constant), kepercayaan, kualitas pelayanan
Sumber : Data primer diolah, 2019.

Langkah ketiga menentukan besarnya F hitung = 18,568 yang telah

disajikan tabel ANOVA dalam persamaan regresi. Langkah keempat yaitu

membuat keputusan pengujian dengan cara membandingkan antara F hitung

dengan F tabel. Karena F hitung lebih besar dari F tabel (18,568>3,09) maka

hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh kualitas

pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT

Aman Utama Jepara dapat diterima dan terbukti benar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan secara bersama-sama antara kualitas pelayanan dan kepercayaan
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terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara,

berdasarkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05).

Sehingga secara bersama-sama baik kualitas pelayanan dan kepercayaan

terhadap loyalitas pelanggan.

4.6.3 Uji Stastistik t

Dalam rangka pengujian hipotesis bahwa terdapat pengaruh kualitas

pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT

Aman Utama Jepara secara parsial digunakan uji t. Dari tabel berikut hasil

persamaan regresi pada variabel-variabel penelitian akan diperlihatkan satu

persatu dengan memperlihatkan thitung dari olah data SPSS.

Tabel 4.18

Hasil Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 5,620 3,820 1,471 ,145

kualitas pelayanan ,020 ,058 ,030 3,347 ,029 ,999 1,001

kepercayaan ,590 ,097 ,533 6,074 ,000 ,999 1,001

a. Dependent Variable: loyalitas pelanggan
Sumber : Data  primer yang diolah, 2019

1. Pengujian terhadap Variabel Kualitas Pelayanan (X1)

Dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan

sebesar α =0.5 dan dengan derajat kebebasan df (n-k-1) = 96-2-1= 93

diperoleh ttabel = 1,98580. Hasil perhitungan pada regresi linier berganda
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diperoleh nilai thitung sebesar 3,347. Dengan demikian thitung lebih besar

dari pada ttabel (3,347>1,98580).

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan

terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara,

berdasarkan nilai signifikansi sig. lebih kecil dari 0.05, yaitu sebesar

0,029 sehingga indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan

terbukti berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman

Utama Jepara.

2. Pengujian terhadap Variabel Kepercayaan (X2)

Dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan

sebesar α =0.5 dan dengan derajat kebebasan df (n-k-1) = 96-2-1= 93

diperoleh ttabel = 1,98580. Hasil perhitungan pada regresi linier berganda

diperoleh nilai thitung sebesar 6,074. Dengan demikian thitung lebih besar

dari pada ttabel (6,074>1,98580).

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan terhadap

loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara, berdasarkan nilai

signifikansi sig. lebih kecil dari 0.05, yaitu sebesar 0,000 sehingga

indikator yang menggambarkan kepercayaan terbukti berpengaruh

terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

4.6.4 Koefisien Determinasi

Untuk memperkirakan atau meramalkan nilai variabel dependen (Y),

perlu dilakukan perhitungan variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi
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Y. Dengan demikian antara variabel baik dependen dan independen

tentunya mempunyai hubungan atau korelasi. Dalam penelitian ini variabel

dependen atau terikat (Y) adalah loyalitas pelanggan, selanjutnya variabel

independen atau bebas adalah kualitas pelayanan dan kepercayaan. Hasil

analisis korelasi dan regresi berganda dengan menggunakan SPSS adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.19

Hasil Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted R Square

1 ,534a ,285 ,270

Sumber : Data primer diolah, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa korelasi yang

terjadi antara variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui nilai r =

0,534a, hal ini mengindikasikan bahwa variabel bebas kualitas pelayanan

dan kepercayaan memiliki hubungan terhadap variabel terikat loyalitas

pelanggan (Y). Adapun hubungan yang terjadi adalah positif dan searah

dengan tingkat hubungan yang kuat.

Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut, diketahui bahwa

koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R Square besarnya 0,285. Ini

berarti variabel loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas

pelayanan dan kepercayaan yang diturunkan dalam model sebesar 28,5%,

atau dengan kata lain sumbangan efektif (kontribusi) variabel independen

terhadap variasi (perubahan) loyalitas pelanggan (Y) sebesar 28,5%. Variasi
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loyalitas pelanggan (Y) bisa dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel

independen, jadi sisanya sebesar (100% - 28,5% = 71,5%) loyalitas

pelanggan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan

dalam model penelitian ini misalnya bagi hasil dan pengetahuan.

4.7 Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan

Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai thitung

sebesar 3,347. Dengan demikian thitung lebih besar dari pada ttabel

(3,347>1,98580). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kualitas

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, berdasarkan nilai signifikansi yang

lebih kecil dari 0,05 (0,029<0,05), sehingga indikator yang menggambarkan

kualitas pelayanan terbukti berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan

KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa 60,4% responden

setuju bahwa tidak ada pembayaran bunga baik untuk tabungan maupun

pinjaman di KSPPS BMT Aman Utama Jepara Jepara. KSPPS BMT Aman

Utama Jepara memberikan layanan yang menyenangkan (waktu layanan

yang cepat). Koperasi menerapkan ketentuan layanan produk secara Islami

misal mengucapkan salam terlebih dahulu. Interior kantor dan ruang tunggu

koperasi yang nyaman. Karyawan menawarkan setiap produk misalnya

simpan, pinjam, tabungan anak kepada seluruh anggota. Transaksi oleh

Customer service koperasi sangat cepat dan efisien. Menyediakan layanan
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penarikan kas dengan hak istimewa. Pemotongan untuk biaya administrasi

koperasi sangat rendah. Layanan koperasi yang cepat dan efisien.

Mempunyai cabang yang tersedia dengan cukup.

Nasabah puas akan bersemangat untuk mengambil keputusan untuk

menabung dan loyal di BMT yang memberikan kepuasan tersebut.

Menyikapi hal tersebut BMT perlu memberikan kualitas pelayanan yang

sifatnya subjektif bagi setiap nasabah. Menabung merupakan suatu aktifitas

yang memerlukan adanya keinginan dari seseorang untuk menyisihkan dan

menyimpan uangnya di BMT. Rangsangan yang diberikan oleh BMT untuk

menarik minat nasabah dalam pengambilan keputusan menabung

masyarakat terbatas. Pada rangsangan yang hasilnya dapat dirasakan

langsung oleh nasabah. Komitmen yang tinggi dapat diupayakan bila

nasabah merasa puas pada kualitas layanan dan hadiah yang diberikan oleh

BMT.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dwi Aryani dan

Febrina Rosinta (2010) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap

Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan”, yang

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap

loyalitas pelanggan.

2. Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan

Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai thitung

sebesar 6,074. Dengan demikian thitung lebih besar dari pada ttabel
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(6,074>1,98580). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh

kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan, berdasarkan nilai signifikansi

yang lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), sehingga indikator yang

menggambarkan kepercayaan terbukti berpengaruh terhadap loyalitas

pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa 62,5% responden

setuju bahwa responden percaya bahwa tabungan aman berada di KSPPS

BMT Aman Utama Jepara. Responden percaya bahwa KSPPS BMT Aman

Utama Jepara mampu menjalankan amanah. Responden percaya bahwa

koperasi bersifat dapat dihandalkan dalam bidang simpanan dan pinjaman.

Responden percaya bahwa terdapat konsistensi antara pikiran karyawan

koperasi dengan tindakannya di lapangan. Responden percaya bahwa

karyawan koperasi memiliki integritas yang tinggi yang menunjukkan

adanya ketulusan. Responden merasa senang atas layanan kinerja yang

diberikan oleh BMT. Responden percaya BMT mampu menyelesaikan

pekerjaan dengan benar dan tidak menyalahi aturan. Pegawai BMT

melayani nasabah dengan baik dan profesional sejak awal saya menabung.

BMT harus mampu menciptakan dan menumbuhkan rasa kepercayaan

dalam diri nasabah, karena siapapun nasabahnya, satu sisi, selalu

mengharapkan keuntungan dari dana yang disimpan pada bank, dan pada

sisi yang lainnya, tidak mau kehilangan uang/dananya di bank. Oleh karena

itu, jaminan kepercayaan yang diberikan oleh bank haruslah menjadi salah

satu daya tarik bagi nasabah dalam memilih bank yang benar-benar dapat
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dipercaya sebagai tempat menabung. Sehingga dapat dikatakan bahwa

kepercayaan (trust) dimaknai sebagai kemauan/kesediaan antara individu

(satu pihak dengan pihak lain) untuk saling mengandalkan satu dengan yang

lain.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rinda Asytuti

(2013) yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan, Kepuasan terhadap Loyalitas

dengan Kepemimpinan Pengurus Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus

BMT Bahtera, BMT di Pekalongan dan Kospin Jasa Syariah Cabang

Pekalongan)”, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kepercayaan

terhadap loyalitas pelanggan.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas

Pelanggan

Terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap

loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara, berdasarkan nilai

Fhitung lebih besar dari Ftabel (18,568>3,09), sehingga indikator yang

menggambarkan kualitas pelayanan dan kepercayaan secara bersama-sama

terbukti berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman

Utama Jepara.

Kualitas yang memuaskan bagi perusahaan yang bergerak di

bidang jasa keuangan, adalah hal pokok yang tidak boleh diabaikan,

dimana kepuasaan nasabah merupakan aspek stategis dalam memenangkan

persaingan dan mempertahankan citra perusahaan di masyarakat yang luas,
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sehingga pelayanan yang bermutu bagi nasabah merupakan hal penting.

Dengan adanya perbankan syariah yang telah memasuki persaingan

berskala global, merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan

ditangani oleh bank syari'ah untuk dapat memberikan kontribusi dalam

pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi umat. Kualitas

pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat

pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang

diharapkan (expected service). Dengan meningkatkan mutu pelayanan oleh

suatu perusahaan perbankan merupakan suatu cara yang nyata dalam

memenangkan persaingan dan mempertahankan nasabah. Sehingga

kepuasan pelanggan dalam bidang jasa merupakan elemen penting dan

menentukan dalam menumbuhkembangkan perusahaan agar tetap eksis

dalam menghadapi persaingan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa korelasi yang

terjadi antara variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui nilai r =

0,534a, hal ini mengindikasikan bahwa variabel bebas kualitas pelayanan

dan kepercayaan memiliki hubungan terhadap variabel terikat loyalitas

pelanggan (Y). Adapun hubungan yang terjadi adalah positif dan searah

dengan tingkat hubungan yang kuat.

Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut, diketahui bahwa

koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R Square besarnya 0,285.

Ini berarti variabel loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel

kualitas pelayanan dan kepercayaan yang diturunkan dalam model sebesar
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28,5%, atau dengan kata lain sumbangan efektif (kontribusi) variabel

independen terhadap variasi (perubahan) loyalitas pelanggan (Y) sebesar

28,5%. Variasi loyalitas pelanggan (Y) bisa dijelaskan oleh variasi dari

ketiga variabel independen, jadi sisanya sebesar (100% - 28,5% = 71,5%)

loyalitas pelanggan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam model penelitian ini misalnya bagi hasil dan

pengetahuan.


