
 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum PT Bank BNI Syariah Kc. Kendari 

4.1.1 Sejarah Bank BNI Syariah 

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada 

tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah BNI dengan 5 kantor cabang 

di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Bnajarmasin. Selanjutnya kantor 

UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang 

Pembantu. 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 

Cabang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih kurang 1500 outlet 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional 

perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini di ketuai oleh KH.Ma’ruf 

Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga 

telah memenuhi aturan syariah. 

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 di tetapkan bahwa satatus 

UUS bersifat tomporer dan akan di lakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut 

terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai 

Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak 

terlepas dari factor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan 

diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, 

komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat 
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dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin kuat 

dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 

meningkat. 

September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor 

Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak 

dan 16 Payment Point. 

4.1.2 Visi dan Misi Bank BNI Syariah 

1. Visi 

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan 

kinerja 

2. Misi 

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah. 

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggan untuk berkarya 

dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
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4.2 Deskripsi Data Responden  

 Responden pada penelitian ini adalah nasabah tabungan Bank BNI Syariah 

Kendari. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 300 nasabah dan di 

sederhanakan menjadi 75 nasabah dengan menggunakan rumus slovin.  

4.2.1 Gambaran Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin  

Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah Bank BNI Syariah 

Kendari adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

no Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

1 Laki-laki 29 38,6 % 

2 Perempuan 46 61,4 % 

  Jumlah 75 100% 

Sumber Data Primer diolah pada Agustus tahun 

2020 

 Berdasarkan keterangan pada table 4.1 di atas  dapat diketahui tentang jenis 

kelamin responden nasabah Bank BNI Syariah yang diambil sebagai responden. 

Jenis kelamin yang paling banyak adalah jenis kelamin perempuan yang 

berjumlah 46 orang atau sebesar 61,4% dan laki-laki berjumlah 29 orang atau 
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sebesar 38,6%. Dari keterangan  tersebut menunjukan bahwa sebagian besar 

nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan. 

2. Usia Responden 

 Data mengenai umur responden disini peneliti mengelompokan menjadi 

empat kategori , yaitu 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan 51 tahun keatas. 

Adapun data mengenai umur responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi Persentase (%) 

1 21-30 55 73,4 % 

2 31-40 17 22,6 % 

3 41-50 2 2,6 % 

4 51 keatas 1 1,4 % 

  Jumlah 75 100% 

Sumber Data Primer diolah pada Agustus Tahun 

2020 

 Berdasarkan data table 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia antara 21-30 tahun berjumlah 55 orang atau sebesar 73,4 % , responden 

yang berusia 31-40 berjumlah 17 orang atau sebesar 22,6%, responden yang 

berusia 41-50 berjumlah 2 orang atau 2,6% dan responden yang berusia 51 tahun 

ke atas berjumlah 1 orang atau sebesar 1,4%. Dari keterangan tersebut 

menunjukan bahwa sebagian besar responden yang diambil berusia 21-30 tahun. 
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3. Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 4.3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 

No Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 SMP 6 8% 

2 SMA 29 38,6% 

3 Universitas/Akademik 40 53,4% 

  Jumlah 75 100% 

Sumber Data Primer diolah pada Agustus Tahun 2020 

Berdasarkan data dari table 4.3 diatas menunjukan bahwa pendidikan 

terakhir yang di tempuh oleh responden sebagian besar adalah 

Universitas/akademik yang berjumlah 40 orang atau sebesar 53,4%, sedangkan 

responden SMP berjumlah 6 orang atau sebesar 8% dan SMA berjumlah 29 orang 

atau sebesar 38,6%. 

4.3 Hasil Penelitian  

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul dari 

bebagai sumber BAB IV ini akan di analisis sesuai dengan hipotesis yang telah di 

kemukakan pada bab terdahulu. 

Penelitian ini didasarkan pada data kuesioner yang disebarkan pada nasabah 

tabungan Bank BNI Syariah Kendari sehingga dapat dilakukan analisis atas data 

yang diperoleh yaitu meliputi variabel-variabel independen dan dependen berupa 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepercayaan dan kenyamanan nasabah 
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Bank BNI Syariah Kendari . Perhitungan variabel-variabelnya dilakukan dengan 

menggunakan computer melalui program SPSS For Windows 22. Berikut ini 

deskripsi statistic berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS 

for windows 22. 

4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

Untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian 

trhadap alat ukur penelitian untuk membuktikan apakah alat ukur yang di gunakan 

memiliki kesahihan (validity) dan keandalan (reability) untuk mengukur apa yang 

seharusnya menjadi fungsi ukurnya, yaitu untuk mengujiapakah kuesioner 

mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin di ukur pada penelitian ini. 

Untuk mengukur kuesioner sebagai instrumenpenelitian maka digunakan uji 

validitas dan reabilitas. Suatu instrument dalam penelitian dapat dikatan valid 

apabila mampu mengukur apa yang ingin di ukur dan dapat mengungkapkan data 

dan variabel-variabel yang di teliti secara konsisten. Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan koefisien person product moment dengan criteria: 

a) Jika nilai �������>����	
 maka instrument atau item pertanyaan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total ( dinyatakan Valid) 

b) Jika nilai �������<����	
 maka instrument atau item pertanyaan tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). 

Selanjutnya dalam penelitian ini selain menggunakan uji validitas , 

penelitian ini juga menggunakan uji rebilitas instrument dengan tujuan untuk  

mengetahui apakah instrument penelitian yang dipakai dapat digunakan berulang 

kali pada waktu yang berbeda. Untuk mengetahui reliable atau tidaknya variabel 

tersebut adalah dari alat ukur  yang digunakan yaitu di uji dengan menggunakan  
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koefisien alpha  cronbach (α ). Instrument dianggap telah memiliki tingkat 

keandalan yang dapat diterima, jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah 

alpha>0,6. Pengujian validitas danrebilitas secra rinci dapat dilihat pada lampiran. 

Lebih jelasnya berikut hasil dari nilai uji validitas dan relibilitas berdasarkan hasil 

uji statistic yang terlihat pada table berikut : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Terhadap Upaya 

Peningkatan Kepercayaan Nasabah dan Kenyamanan Nasabah 

Variabel Penelitian Item Pernyataan 

total 

correlation (r 

hitung) 

r 

Tabel 

ket 

kualitas pelayanan (x) 

X1.1 0,165 

0,2272 

Tidak 

Valid 

x1.2 0,555 Valid 

x1.3 0,459 Valid 

x1.4 0,540 Valid 

x1.5 0,517 Valid 

x1.6 0,260 Valid 

x1.7 0,350 Valid 

x1.8 0,600 Valid 

x1.9 0,613 Valid 

x1.10 0,553 Valid 

          

kepercayaan nasabah y1.1 0,540 0,2272 Valid 
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(y1) y1.2 0,579 Valid 

y1.3 0,638 Valid 

y1.4 0,313 Valid 

y1.5 0,563 Valid 

y1.6 0,450 Valid 

y1.7 0,247 Valid 

y1.8 0,414 Valid 

y1.9 0,554 Valid 

y1.10 0,469 Valid 

          

kenyamanan nasabah 

(y2) 

y2.1 0,401 

0,2272 

Valid 

y2.2 0,610 Valid 

y2.3 0,446 Valid 

y2.4 0,461 Valid 

y2.5 0,647 Valid 

y2.6 0,674 Valid 

y2.7 0,668 Valid 

y2.8 0,725 Valid 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 

Hasil pengamatan r table untuk N=75 (N-2=75-2) dengan signifikansi 

5%. Maka di temukan nilai r table adalah sebesar 0,2272.  Dari table 4.4 di atas 

terlihat bahwa butir instrument kualitas pelayanan, kepercayaan nasabah dan 

kenyamanan nasabah menghasilkan item 1 pernyataan yang tidak valid sehingga 
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item pernyataan tersebut tidak dapat digunakan berulang pada waktu yang 

berbeda 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

TABEL 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Slpha Ket 

Kualitas Pelayanana (x) 0.602 Reliabel 

Kepercayaan Nasabah (y1) 0.644 Reliabel 

Kenyamanan Nasabah (y2) 0.715 Reliabel 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 

 Dari hasil uji reliabilitas di dapatkan semua nilai dari hasil variabel 

Kualitas Pelayanan (X), Kepercayaan Nasabah (Y1) dan Kenyamanan Nasabah 

(Y2)  semuanya menghasilkan nilai alpha  cronbach (α) nilainya di atas 0.6, jadi 

dapat di simpulkan bahwa semua instrument dalam penelitian ini adalah reliable. 

4.3.3 Hasil Uji Normalitas 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

diperoleh. Salah satu cara untuk mengecek kenormalan adalah berdasarkan table 

uji normalitas berikut ini : 
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TABEL 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandard

ized 

Residual 1 

Unstandard

ized 

Residual 2 

N 75 75 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 .0000000 

Std. Deviation 1.4210785

5 

2.1891848

2 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .126 .154 

Positive .117 .108 

Negative -.126 -.154 

Test Statistic .126 .154 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005
c
 .000

c
 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. .171
d
 .049

d
 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.161 .044 

Upper 

Bound 

.181 .055 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 
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Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai residualnya dapat 

dikatakan berdistribusi normal sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05 maka nilai residualnya dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil  uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test untuk 

Unstandardized Residual 1 (Kualitas Pelayanan terhadap Kepercayaan Nasabah) 

dengan Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.005 lebih kecil dari < 0,05 maka dapat di 

katakan tidak berdistribusi normal dan Unstandardized Residual 2 (Kualitas 

Pelayanan terhadap Kenyamanan Nasabah) dengan Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,000 

lebih kecil dari < 0,05 maka dapat di katakana tidak berdistribusi normal. Salah 

satu syarat dari analisis regresi adalah nilai residualnya berdistribusi normal. 

Dalam penelitian ini menghasilkan nilai residual tidak berdistribusi normal, maka 

untuk mendapatkan  nilai residual yang berdistribusi normal , peneliti 

menggunakan Monte Carlo Sig. (2-tailed) untuk mendapatkan nilai residual yang 

berdistribusi normal. Sehingga dapat di lihat pada table 4.6 menghasilkan nilai 

residual dengan Monte Carlo Sig. (2-tailed) untuk Unstandardized Residual 1 = 

0,171 lebih besar dari> 0,05 maka di hasilkan nilai residual yang berdistribusi 

normal dan untuk Unstandardized Residual 2 = 0,049 lebih kecil dari> 0,05 maka 

di hasilkan nilai residual yang berdistribusi tidak normal.  

4.3.4 Hasil  Uji Multikolineritas 

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model Regresi 

yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen dependen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka dapat terdapat masalah 

multikolinieritas. 
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model 

regresi antara lain dapat dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance. Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak melebihi 0,10, maka 

model regresi bebas dari multikolinieritas. Adapun hipotesis yang digunakan 

untuk uji multikolinearitas tersebut adalah sebagai berikut: (Priyanto, 2012: 172).  

 Dasar pengambilan uji multikolineritas adalah jika nilai tolerance lebih 

besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolineritas atau jika VIF lebih kecil 

dari10,00 maka artinya tidak terjadi Multikolineritas. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolineritas antara Kualitas Pelayanan terhadap  

Kepercayaan nasabah  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 11.499 2.990  3.845 .000   

kualitas 

pelayanan 

.712 .075 .745 9.546 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: kepercayaan nasabah 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 
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 Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada variabel kualitas pelayanan 

terhadap kepercayaan nasabah diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai 

Tolerance=1,000>0,10 maka artinya tidak terjadi Multikolineritas dan juga 

berdasarkan pada nilai VIF=1,000<10,00 maka artinya tidak terjadi 

Multikolineritas. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolineritas antara Variabel Kualitas Pelayanan 

terhadap Kenyamanan Nasabah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 25.978 4.606  5.640 .000   

kualitas 

pelayanan 

.154 .115 .155 1.341 .184 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: kenyamanan nasabah 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 

 Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada variabel kualitas pelayanan 

terhadap kenyamanan nasabah diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai 

Tolerance=1,000>0,10 maka artinya tidak terjadi Multikolineritas dan juga 
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berdasarkan pada nilai VIF=1,000<10,00 maka artinya tidak terjadi 

Multikolineritas. 

4.3.5 Hasil  Uji Autokorelasi 

 Table Durbin Watson adalah pembanding dalam uji autokorelasi. Dalam 

dunia statistic, uji Durbin Watson adalah sebuah test yang digunakan untuk 

mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual (prediction errors) dari 

sebuah analisis regresi. Yang di maksud dengan autokorelasi adalah hubungan 

antara nilai-nilai yang di pisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu.uji 

ini di kemukakan oleh James Durbin dan Geoffrey Watson. 

 Cara menentukan atau criteria pengujian autokorelasi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi antara Variabel Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepercayaan Nasabah  

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .741
a
 .549 .543 1.42031 1.480 

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan 

b. Dependent Variable: kepercayaan nasabah 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 

Berdasarkan hasil table uji autokorelasi di ketahui untuk nilai D-W adalah 

1,480. Selanjutnya nilai ini kita akan bandingkan dengan nilai table Durbin-

Watson pada signifikansi 5% dengan rumus (k;N). Adapun jumlah variabel 
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independen adalah 1 atau “k”=1, sementara jumlah sampel atau “N”=75, maka 

(k;N)=(1;75). Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai table durbin 

Watson. Maka ditemukan nilai dL1,5981 dan dU sebesar1,6521.  

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,480 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 

1,6521 dan kurang dari (4-dU) 4-1,6521=2,3479. Maka sebagaimana dasar 

pengambilan keputusan dalam uji durbin Watson di atas dapat di simpulkan  

bahwa tidak erdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan ini demikian maka 

analisis regresi linear sederhana untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat 

dilakukan atau di lanjutkan. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi antara Variabel Kualitas Pelayanan 

terhadap Kenyamanan Nasabah  

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .155
a
 .024 .011 2.20413 2.032 

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan 

b. Dependent Variable: kenyamanan nasabah 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 

Berdasarkan hasil table uji autokorelasi di ketahui untuk nilai D-W adalah 

2,032. Selanjutnya nilai ini kita akan bandingkan dengan nilai table Durbin-

Watson pada signifikansi 5% dengan rumus (k;N). Adapun jumlah variabel 

independen adalah 1 atau “k”=1, sementara jumlah sampel atau “N”=75, maka 
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(k;N)=(1;75). Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai table durbin 

Watson. Maka ditemukan nilai dL1,5981 dan dU sebesar1,6521.  

Nilai Durbin-Watson sebesar2,032 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 

1,6521 dan kurang dari (4-dU) 4-1,6521=2,3479. Maka sebagaimana dasar 

pengambilan keputusan dalam uji durbin Watson di atas dapat di simpulkan  

bahwa tidak erdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan ini demikian maka 

analisis regresi linear sederhana untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat 

dilakukan atau di lanjutkan. 

4.3.6 Hasil  Uji Heteroskedastisitas 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heterokedastisitas yaitu dengan 

menggunakan Grafik Plot (dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada Grafik 

Scatterplot). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengidentifikasi telah terjadi Heterokedastisitas. 

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan scatterplot antara 

kualitas pelayanan terhadap kepercayaan nasabah 
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4.3.7 Hasil  Uji regresi linear sederhana 

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Sederhana 

Variabel Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepercayaan Nasabah 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 KUALITAS 

PELAYANA

N
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: KEPERCAYAAN 

NASABAH 

b. All requested variables entered 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 

22.. 

 

tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang di masukan serta metode 

yang di gunakan dalam hal ini variabel yang di masukan adalah  variabel kualitas 

pelayanan sebagai variabel independen dan kepercayaan nasabah sebagai variabel 

dependen. serta metode yang di gunakan adalah metode enter. 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .741
a
 .549 .543 1.42031 

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 

 

Dari tabel di atas diketahui nilai R square sebesar 0,549. Nilai ini 

mengandung arti bahwa pengaruh kualitas pelayanan (X) terhadap kepercayaan 

nasabah adalah sebesar 54,9%.  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.994 2.968  4.041 .000 

KUALITAS 

PELAYANAN 

.699 .074 .741 9.436 .000 

a. Dependent Variable: KEPERCAYAAN NASABAH 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 
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Diketahui nilai konstan a dari unstandardized coefficients sebesar 11,994 

sedangkan nilai kualitas pelayanan sebesar disingkat dengan b dengan nilai 

sebesar 0,699. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% kualitas 

pelayanan (X), maka kepercayaan nasabah  (Y1) akan meningkat sebesar 0,699. 

Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+) maka dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan (X) berpengaruh positif terhadap 

kepercayaan nasabah (Y1). sehingga persamaan regresinya dapat di tulis : 

Y=a+Bx 

Y=11,994+0,699 X 

4.13 Hasil Uji Regresi Sederhana Variabel 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kenyamanan 

Nasabah 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 kualitas 

pelayanan
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: kenyamanan nasabah 

b. All requested variables entered. 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 

22. 

Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang di masukan serta metode 

yang di gunakan dalam hal ini variabel yang di masukan adalah  variabel kualitas 
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pelayanan sebagai variabel independen dan kenyamanan nasabah sebagai variabel 

dependen. serta metode yang di gunakan adalah metode enter.  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .155
a
 .024 .011 2.20413 

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 

Dari tabel di atas diketahui nilai R square sebesar 0,155. Nilai ini 

mengandung arti bahwa pengaruh kualitas pelayanan (X) terhadap kepercayaan 

nasabah adalah sebesar 15,5%.  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.978 4.606  5.640 .000 

kualitas 

pelayanan 

.154 .115 .155 1.341 .184 

a. Dependent Variable: kenyamanan nasabah 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 
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Diketahui nil ai konstan a dari unstandardized coefficients sebesar 25,978 

sedangkan nilai kualitas pelayanan disingkat dengan b dengan nilai sebesar  

0,154.. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% kualitas 

pelayanan (X), maka kepercayaan nasabah  (Y1) akan meningkat sebesar 15,4%. 

Karena nilai koefisien regresi bernilai positif maka dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kualitas pelayanan (X) berpengaruh positif terhadap 

kenyamanan nasabah (Y2). sehingga persamaan regresinya dapat di tulis : 

Y=a+Bx 

Y=25,978+0,154 X 

4.3.8 Hasil Uji Hipotesis 

4.14 Hasil Uji Hipotesis pada Uji T Variabel Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepercayaan Nasabah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.994 2.968  4.041 .000 

kualitas 

pelayanan 

.699 .074 .741 9.436 .000 

a. Dependent Variable: kepercayaan nasabah 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 
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Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar 9,436. Karena  

nilai t hitung sudah ditemukan maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai t 

tabel dengan rumus (nilai a/2;0,05/2=0,025 dan derajat kebebasan (df)= n-2=75-

2=73)maka di hasilkan nilai t tabel sebesar 1,993. 

Karena nilai t hitung sebesar 9,436 lebih besar dari 1,993 sehingga dapat 

di simpulkan  bahwa ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepercayaan 

nasabah.  

4.15 Hasil Uji Hipotesis pada Uji T Variabel Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kenyamanan Nasabah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.978 4.606  5.640 .000 

kualitas 

pelayanan 

.154 .115 .155 1.341 .184 

a. Dependent Variable: kenyamanan nasabah 

Sumber Data: Hasil olahan SPSS for Windows 22. 

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar 1,341. Karena  

nilai t hitung sudah ditemukan maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai t 

tabel dengan rumus (nilai a/2;0,05/2=0,025 dan derajat kebebasan (df)= n-2=75-

2=73)maka di hasilkan nilai t tabel sebesar 1,993. 
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Karena nilai t hitung sebesar 1,341 lebih kecil dari 1,993 sehingga dapat di 

simpulkan  bahwa tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepercayaan 

nasabah.  

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan 

sebelumnya yakni mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepercayaan 

dan Kenyamanan nasabah dengan menguji  dalam beberapa tehnik pengujian 

menggunakan SPSS 22. Pada hasil uji validitas dalam instrument kualitas 

pelayanan terhadap ke percayaan nasabah dan kenyamanan nasabah memiliki item 

yang tidak valid yaitu item x1.1 dan item x1.2, x1.3 sampai x1.10 dikatakan valid 

lalu y1.1, y1.2, y1.3 sampai y1.10 dan y2.1, y2.2 y2.3 sampai y2.8 menghasilkan 

item yang valid karena lebih besar dari > nilai r table yaitu 0,2272. Pada hasil uji 

reliabilitas semua instrument  pada penelitian ini adalah reliable karena semua 

nilai alpha cronbach pada x, y1 dan y2 nilainya di atas 0,6. Kemudian dalam hasil 

uji normalitas nilai residual pada variabel x (kualitas pelayanan) terhadap y1 

(kepercayaan nasabah) menghasilkan nilai residual yang lebih besar dari nilai 

probability yaitu sebesar 0,171 > 0,05 artinya nilai residualnya berdistribusi 

normal dan pada variabel x ( kualitas pelayanan) terhadap y2 (kenyamanan 

nasabah) menghasilkan nilai residual yang lebih kecil dari nilai probability yaitu 

sebesar 0,049 < 0,05 artinya nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Pada 

hasil uji multikolineritas menghasilkan nilai tolerance 1,000 lebih besar dari> 0,10 

dan nilai VIF 1,000 lebih besar dari > 10,00 maka srtinya dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolineritas.. Selanjutnya hasil uji autokorelasi dalam penelitian 

ini yaitu pada variabel kualitas pelayanan terhadap keprcayaan nasabah nilai DW 
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1,480 lebih besar dari nilai dU 1,6521 dan kurang dari 2,3479 dan pada variabel 

kualitas pelayanan terhadap kenyamanan nasabah menghasilkan nilai dW2,032 

lebih besar dari nilai dU 1,6521 dan kurang dari 2,3479  maka dapat di katakana 

tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi dalam penelitian ini.  Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan uji regresi linear sederhana karena jumlah 

variabel terikat dalam penelitian ini berjumlah 1. Hasil dari uji regresi sederhana 

variabel kualitas pelayanan terhadap kepercayaan nasabah mempunyai pengaruh 

yang positif sehingga menghasilkan persamaan regresi y=11,994 + 0,699 X dan 

pada uji regresi linear sederhana pada variabel kualitas pelayanan terhadap 

kenyamanan nasabah mempunyai pengaruh yang positif sehingga persamaan 

regresinya adalah y = 25,978 + 0,154 X. Hasil uji yang terakhir dalam penelitian 

ini dalah uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Dalam hasil uji T pada variabel 

kualitas pelayanan terhadap kepercayaan nasabah menghasilkan  nilai signifikansi 

0,000 lebih kecil dari  probabilitas 0,05 dan menghasilkan t table 1,993 lebih kecil 

dari t hitung 9,436 maka dapat dikatakan terjadi pengaruh signifikan antara 

kualitas pelayanan terhadap kepercayaan nasabah selanjutnya uji T pada kualitas 

pelayanan terhadap kenyamanan nasabah menghasilkan nilai signifikansi 0,184 

lebih besar dari probabilitas 0,05 dan t hitung 1,341 lebih kecil dari t table 1,993 

maka dapat di katakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada kualitas 

pelayanan terhadap upaya peningkatan kenyamanan nasabah pada PT Bank BNI 

Syariah Kendari. 


