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BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Guna mengetahui perilaku keselumhan kualitas pelayanan pada Bank

Syari'ah Mandiri, maka akan dilakukan analisis data yang diperoleh dari hasil

kuesioner yang telah diisi oleh responden. Sebelum kuesioner dipergunakan dalam

pengukuran sesungguhnya terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan

reliabilitas itefn pertanyaan. Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan dengan

menyebar kuesioner kepada 35 responden sebagai penelitian awal. Bila item

pertanyaan dalam kuesioner yang telah disebarkan tersebut dinyatakan valid dan

reliabel maka kuesioner tersebut dapat dipergunakan untuk penelitian

sesungguhnya.

Pembahasan pengujian dilakukan dengan analisis kualitatif terhadap

karakteristik dan kemudian dilanjutkan dengan analisis kuantitatif untuk

mengetahui perilaku responden.

4.1. Hasil Estimasi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dipergunakan dalam penelitian ini

meliputi Jenis Kelamin, Faktor Usia, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan,

dan Tingkat Pendapatan Perbulan, dan. Jumlah responden yang digunakan

sebagaimana penentuan sampling yang telah dibahas pada bab sebelumnya

berjumlah 96 sampel.
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4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Faktor Jenis Kelamin

Responden yang berdasarkan Jenis kelamin Terdiri dari dua

karakteristik responden, yaitu : Laki-laki dan Perempuan. Responden yang

berjenis kelamin laki-laki sebesar 67,7 persen, berjumlah 65 orang, sedangkan

yang berjenis kelamin perempuan sebesar 32,3 persen yang berjumlah 31 orang.

Data dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel.4.1.

Karakteristik Responden Berdasarkan Faktor Jenis Kelamin

No Karakteristik Jumlah Valid Prosentase (%)

1 Laki-laki 65 67,7

2 Perempuan 31 32,3

Jumlah 96 100

Sumber: Hasil data primer, 2006

4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Faktor Usia

Berdasarkan tabel 4.2. yang menyajikan karakteristik responden

berdasarkan faktor usia, dapat dilihat bahwa responden yang bemsia kurang dari

20 tahun yang merasakan kualitas layanan Bank Syari'ah Mandiri sebanyak 17

orang dengan tingkat presentase 17,7 persen (17,7%). Sedangkan yang 20-29

tahun sebesar 77 orang dengan tingkat presentase 80,2 persen (80,2%). Dan yang

bemsia 30-39 tahun sebanyak 2 orang dengan tingkat presentase sebesar 2,1

persen (2,1%) dari total keseluruhan responden



Tabel 4.2.

Karakteristik Responden Berdasarkan Faktor Usia

No Karakteristik Jumlah Valid Prosentase (%)

1 < 20 tahun 17 17,7

2 20-29 tahun 77 . 80,2

3 30-39 tahun 2 2,1

Jumlah 96 100
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Sumber: Hasil data primer, 2006

4.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden yang berdasarkan tingkat pendidikan dibedakan menjadi empat

karakteristik yaitu SMA, Diplomal-2, SI dan diatas SI, data dapat ditunjukkan

pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel 4.3. yang menyajikan karakteristik

responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa responden yang

berpendidikan SMA yang menjadi nasabah dan merasakan kualitas pelayanan

Bank Syari'ah Mandiri sebanyak 12 orang dengan tingkat presentase sebesar 12,5

persen (12,5%). Sedangkan Diplomal-2 sebanyak 4 orang dengan tingkat

presentas 4,2 persen (4,2%). SI sebanyak 76 orang dengan tingkat presentase

sebesar 79,2 persen (79,2%), Di atas SI sebanyak 4 orang dengan tingkat

presentase sebesar 4,2 persen (4,2%) dari keseluruhan responden.



Tabel 4.3.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Karakteristik Frekuensi

Valid

Prosentase (%)

1 SMA 12 12,5

2 D1-D2 4 4,2

3 SI 76 79,2

'4 Diatas SI 4 4,2

Total 96 100,0

Sumber: Hasil data primer, 2006

4.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Karakteristik responden yang berdasarkan tingkat pendapatan perbulan

dibedakan menjadi lima karakteristik yaitu Rp kurang dari 200.000, Rp 200.000 -

399.000, Rp 400.000 - Rp 699.000, Rp.700.000 - 999.000 dan Rp diatas

1.000.000, data dapat disajikankan pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel 4.4.

yang menyajikan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan, dapat

dilihat bahwa responden yang memiliki pendapatan sebesar kurang dari Rp

200.000 yang menjadi nasabah Bank Syari'ah Mandiri dan merasakan kualitas

pelayanan Bank Syari'ah Mandiri sebesar 30 responden dengan tingkat presentase

sebesar 31,3 persen (31,3%). Sedangkan yang memi'iki pendapatan Rp.200.000-

Rp.399.000 sebesar 23 orang dengan tingkat presentase 24,0 persen (24%).

Rp.400.000-Rp.699.000 sebesar 25 orang, dengan tingkat oresentase 26,0 persen
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(26,0%). Rp.700.000-Rp.999.000 sebesar 8 orang dengan tingkat presentase

sebesar 8,3 persen (8,3%) dari keseluruhan total responden.

Tabel 4.4.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No Karakteristik Frekuensi

Valid

Prosentase (%)

1 <Rp.200.000 44 31,3

2 Rp.200.000-399.000 23 24,0

3 Rp.400.000-Rp.699.000 25 26,0

4 Rp.700.000-Rp.999.000 8 8,3

5 >Rp. 1000.000 10 10,4

Total 96 100,0

Sumt>er: Hasil data primer, 2006

4.1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Responden yang berdasarkan status pekerjaan dibedakan menjadi enam

karakteristik yaitu Profesional, Manajer, Akademik/Pendidik, Ibu Rumah tangga,

Wiraswasta, Mahasiswa/pelajar. Berdasarkan tabel 4 5. yang menyajikan

karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan, dapat dilihat bahwa

sebagian besar responden yang merasakan kualitas pelayanan Bank Syari'ah

Mandiri yaitu Profesional sebesar 9 orang, dengan tingkat presentase 9,4 persen

(9,4 %). Manajer sebanyak 3 orang, dengan tingkat presentase sebesar 3,1 persen

(3,1%). Akademik/pendidik 5 orang dengan tingkat presentase 5,2 persen (5,2 %).
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Ibu mmah tangga hanya 1 orang dengan tingkat presentase 1,0 persen (1,0%).

Wiraswasta sebesar 14 orang dengan tingkat presentase sebesar 14,6 persen

(14,6%). Sedangkan Mahasiswa atau pelajar sebanyak 64 orang dengan tingkat

presentase sebesar 66,7 persen (66,7%) dari keselumhan responden. Data dapat

ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5.

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

No Karakteristik Frekuensi

Valid

Prosentase (%)

1 Profesional 9 9,4

2 Manajer 3 3,1

3 Akademik/pendidik 5 5,2

4 Ibu Rumah Tangga 1 1,0

5 Wiraswasta 14 14,6

6 Mahasiswa/pelajar 64 66,7

Total 96 100,0

Sumber: Hasil data primer, 2006

4.2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

4.2.1. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur

validitas dari item-item pertanyaan pada kuesioner tersebut dapat dinyatakan

valid apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur. Pengujian
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validitas dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis butir yaitu dengan

mengkorelasikan skor butir X terhadap skor total instrument Y dengan

menggunakan rumus product moment dari pearson dengan perhitungan

melalui koefisien penentuan (Coefficient of Determination) yang diberi

notasi r2. Dengan menetapkan taraf signifikansi (a) sebesar 3%, maka suatu

butir pertanyaan dapat dikatakan valid jika tingkat signifikansinya < 0,03.

Uji Reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur

Reliabilitas dari item-item pertanyaan dalam kuesioner. Salah satu cara

untuk menentukan Reliabilitas suatu butir pertanyaan adalah dengan

menggunakan koefisien alfa (alpha cronbach). Koefisien ini beragam antara

0 hingga 1 dan sebuah nilai 0,6 atau kurang secara umum mengindikasikan

keandalan konsistensi internal yang tidak memuaskan (Malhotia, 2005).

Semakin besar nilai alfa (mendekati angka 1), maka semakin tinggi pula

tingkat reliabilitasnya. Oleh karena itu, suatu butir pertanyaan dapat

dikatakan reliabel manakala nilai koefisien alfa lebih besar dari 0,6. Untuk

membantu penulis dalam penghitungan Uji Reliabiltas digunakan program

SPSSfor Windows versi 12.0, dan dapat diketahui besarnya Cronbach Alpha

pada setiapvariabel sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.



Tabel 4.6.

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Kualitas Pelayanan Bank Syari'ah Mandiri
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Variabel Item

Total Validitas dan

Reliabilitas
Status

Korelasi Alpha (a)

Compliance With
Islamic Law (C)

CI 0,694

0,8/8

Valid dan reliabel
C2 0,794 Valid dan reliabel
C3 0,589 Valid dan reliabel
C4 0,765 Valid dan reliabel

C5 0,757 Valid dan reliabel

Assurance (A)

Al 0,590

0,633

Valid dan reliabel
A2 0,548 Valid dan reliabel
A3 0,438 Valid dan reliabel
A4 0,530 Valid dan reliabel

Reliability (R)

Rl 0,537

0,696

Valid dan reliabel
R2 0,419 Valid dan reliabel
R3 0,404 Valid dan reliabel
R4 0,566 Valid dan reliabel
R5 0,435 Valid dan reliabel

Tangible (T)

Tl 0,571

0,711

Valid dan reliabel 1
T2 0,609 Valid dan reliabel
T3 0,613 Valid dan reliabel
T4 0,712 Valid dan reliabel

Empathy

El 0,680

0,793

Valid dan reliabel
E2 0,555 Valid dan reliabel
E3 0,459 Valid dan reliabel
E4 0,572 Valid dan reliabel
E5 0,535 Valid dan reliabel
E6 0,484 Valid dan reliabel
E7 0,630 Valid dan reliabel

Responsiveness
(Rpns)

Rspnsl 0,791

0,833

Valid dan reliabel
Rspns2 0,712 Valid dan reliabel
Rspns3 0,368 Valid dan reliabel
Rspns4 0,405 Valid dan reliabel
Rspns5 0,639 Valid dan reliabel
Rspns6 0,751 Valid dan reliabel

Kepuasan seluruhnya Kepi 0,850

0,826

...

Valid dan reliabel
Kep2 0,540 Valid dan reliabel
Kep3 0,723 Valid dan reliabel

Sumber: Hasil data primer, 2006
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa masing-masing item

pertanyaan pada masing-masing atribut kuesioner dapat diiiyatakan valid karena

nilai korelasi product moment pada kuesioner lebih besar dari 3%. Dan dapat

dikatakan reliabel karena koefisien crobach alfanya banyak yang mendekati 1,

dimana hasilnya lebih besar dari persyaratan yang ditetapkan yakni 0,6. Dengan

demikian semua butir pertanyaan tersebut dapat digunakan, dapat diandalkan dan

dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear berganda ini digunakan untuk menguji ada

tidaknya pengaruh variabel dimensi kualitas pelayanan Bank Syari'ah Mandiri

yaitu Pengaruh variabel Compliance with Islamic Law I kesesuaian dengan

syari'ah islam (C), pengaruh Assurance I jaminan (A), pengaruh Reliability

/keandalan (R), pengaruh variabel Tangible /bukti fisik (T), pengamh Empathy I

empati (E), dan pengaruh Responsiveness Iketanggapan (Rspn) sebagai variabel

independen dengan variabel Kualitas Pelayanan secara keselumhan (Overall

service quality) sebagai variabel dependen. Dan juga mengetahui secara bersama-

sama pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus

ketika diuji satu persatu variabel bebas manakah yang memiliki pengamh

signifikan terhadap keselumhan kualitas pelayanan.

Dalam Pengujian hipotesis tersebut dibantu dengan program SPSS for

Windows versi 12.0 yang dilakukan pada masing-masing dimensi kualitas

pelayanan BankSyari'ah Mandiri.
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4.3.1. Pengujian Persamaan Regresi Linier Berganda

Untuk mengeksplorasi lebih dalam tabel berikut menyatakan hasil dari

perhitungan analisis Persamaan Regresi berganda yang mana keselumhan kualitas

pelayanan sebagai variabel dependen (Y) sedangkan dimensi kualitas pelayanan

Bank Syari'ah sebagai variabel independen (X1,X2,X3,X4,X5,X6).

Tabel 4.7.

Hasil uji analisis regresi linier berganda

Model

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

1 Regressi
on

103,322 6 17,220 6,496 ,000(a)

Residual 235,918 89 2,651

Total 339,240 95

a Predictors: (Constant), TotalRspns, TotalC, TotalA, TotalE, TotalR, TotalT
b Dependent Variable: TotalKep

Tabel.4.8.

Hasil Analisis Regresi dan Koefisien Determinasi

Model R R Square
Adjusted
R Square Std. Error of the Estimate

1 .552(a) ,305 ,258 1,62812

Sumber : data primer, 2006
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Hasil Uji Analisis Regresi Liniar Berganda Satu persatu
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Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B

Std.

Error Beta

1 (Constant) 2,739 2,007 1,365 ,176

Total Compliance ,113 ,062 ,177 1,838 ,069

Total Assurance ,341 ,103 ,381 3,311 ,001

Total Reliability ,087 ,080 ,132 1,087 ,280

Total Tangible ,011 ,093 ,015 ,120 ,905

Total. Empathy -,017 ,052 -,038 -,323 ,748

Total

Responsiveness
,011 ,032 ,035 ,328 ,744

a Dependent Variable: TotalKep
Sumber : hasil data primer, 2006

Hipotesis 1

Sebelum menganalisis regresi liniear berganda perlu diketahui tingkat

ketepatan suatu garis regresi. Tingkat ketepatan tersebut dapat diketahui dari besar

kecilnya koefisien determinasi (R Square) yang dapat ditunjukkan pada tabel.4.8.

Nilai tersebut dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis

regresi yang diperoleh. Semakin besar nilai R2 (R Square) maka semakin kuat

kemampuan model regresi yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang

sebenamya. Hasil Output diatas menunjukkan harga koefisien R2 hitung (kcefisien

determinasi), yaitu sebesar 0,305 (lihat pada output Model Summary pada kolom

R square). Besaran ini menunjukkan pada efektivitas garis regresi yang diperoleh

dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa, kemampuan variabel independen XI, X2, X3, X4, X5 dan X6

untuk menjelaskan variasi pada variabel dependen adalah sebesar 30, 5 persen,
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selebihnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam model

regresi yang diperoleh.

Selanjutnya hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS .12 pada tabel

4.7 diatas menunjukkan hasil uji signifikansi dengan uji statistik F diperoleh

probabilitas atau p (Sig. Pada printout SPSS) sebesar 0,000. Dikarenakan nilai

probabilitas lebih kecil dariAlpha (a = 0,05) berarti signifikan, jadi ada pengaruh

yang positif antara dimensi kualitas pelayanan terhadap keseluruhan kualitas

pelayanan pada Bank Syari'ah Mandiri. Jadi, hipotesis penelitian yang

menyatakan ada pengaruh positif antara dimensi kualitas pelayanan dengan

keseluruhan kualitas pelayanan diterima, yang artinya hasil analisis secara

keseluruhan ( pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat), yaitu

variabel X\(Compliance with islamic law), X2 (Assurance), X3 (Reliability), X4

(Tangible), X5 (Empathy), dan X6 (Responsiveness) I dimensi kualitas pelayanan

secara keseluruhan terdapat pengamh terhadap variabel Y (kualitas pelayanan

secara keseluruhan).

Namun, hasil uji signifikansi dengan uji statistik t untuk masing-masing

variabel independen, sebagai upaya untuk mengetahui manakah diantara dimensi

tersebut yang memiliki pengaruh nyata, dan manakah yang tidak berpengaruh,

seperti teriihat pada hasil output perhitungan SPSS. 12 diperoleh probabilitas lebih

besar dari Alpha (a - 0,05), berarti tidak signifikan, kecuali pada dimensi

Assurance yang menunjukkan probabilitas lebih kecil dari Alpha (a = 0,05),

sehingga ketika dimensi kualitas pelayanan tersebut diuji satu persatu hanya
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variabel assurance yang signifikan, sedangkan dimensi compliance, reliability.

tangible, empathy dan responsiveness tidak signifikan.

4.3.2. Pengujian Analisis Uji Anova

a. Hipotesis 2

Tabel.4.10.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Compliance with Islamic law dan
uji untuk masing-masing atribut dimensi Compliance with Islamic law ketika

responden dikelompokkan berdasarkan Jems kelamin

Rata-Rata dimensi Compliance N Mean Signifikansi

RataRata

Compliance

laki-laki

perempuan

Total

65

~3T
96

4,8831

4,9548
4,9063

Atribut masing-masing dari
dimensi compliance
with islamic law

N Mean Signifikansi

Compliance1 | laki-laki 65 4,8923
0,946Perempuan 31 4,9032

Total 96 4,8958

Compliance2 laki-laki 65 4,8615
0,911Perempuan 31 4,8387

Total 96 4,8542

Compliance3 laki-laki 65 5,1077_
0,295Perempuan 31 5,2581

Total 96 5,1563

Compliance4 laki-laki 65 4,6769
0,645Perempuan 31 4,7742

Total 96 4,7083

Compliances laki-laki 65 4,8769
0,518Perempuan 31 5,0000

Total 96 4,9167

Sumber : Data Primer, 2006

0,580
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Compliance with Islamic law

dengan uji anova ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat

signifikansi yang lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05. Jadi, hipotesis

penelitian yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi

kualitas pelayanan ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin

ditolak. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata responden yaitu laki-iaki dan

perempuan yang memilih agak setuju dengan rata-rata dimensi kualitas pelayanan

compliance with islamic law.

Begitu juga ketika dimensi compliance diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05, seperti ditunjukkan pada tabel.4.10 yang

juga mendeskripsikan rata-rata nasabah ketika responden dikelompokkan

berdasarkan jenis kelamin pada atribut dimensi Compliance with Islamic Law.

Untuk mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Compliance

with Islamic Law adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menjalankan prinsip-prinsip islam, para

responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.
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Pada variabel kedua dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri meniadakan bunga dalam tabungan dan

pinjaman, para responden ketika responden dibedakan berdasarkan jenis

kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan agak setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan tersebut.

Pada variabel ketiga dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk dan layanan yang sesuai

syari'ah Islam, para responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin

laki-laki dan perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi

kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel keempat dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan pinjaman tanpa bunga, para

responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan

Pada variabel kelima dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk investasi bagi hasil, para

responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yang laki-laki

menyatakan agak setuju dengan variabel tersebut, sedangkan perempuan

menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan tersebut.
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Tabel.4.11.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Assurance dan uji untuk masing-
masing atribut dimensi Assurance ketika responden dikelompokkan

berdasarkan Jenis kelamin

Rata-Rata dimensi Assurance

RataRataA laki-laki

N Mean Signifikansi
65 4,8577

Perempuan
Total

31

96

4,8710

4,8620

Atribut masing-masing dari
dimensi Assurance N Mean Signifikansi
Assurance1 laki-laki 65 4,8308

0,656perempuan 31 4,9032
Total 96 4,8542

Assurance2 laki-laki 65 4,7385

0,377perempuan 31 4,8710
Total 96 4,7813

Assurance3 laki-laki 65 5,0154

0,310perempuan 31 4,8387
Total 96 4,9583

Assurance4

laki-laki

65 4,8462

0,868
perempuan 31 4,8710
Total 96 4,8542

Sumber : Data Primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Assurance dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian >ang

menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan

ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin ditolak. Hal tersebut

dibuktikan dengan rata-rata responden yaitu laki-laki dan perempuan yang sama-

0,909
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sama menganggap agak setuju dengan rata-rata dimensi kualitas pelayanan

Assurance yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri.

Begitu juga ketika dimensi Assurance diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05, seperti ditunjukkan pada tabel.4.11 yang

juga mendeskripsikan tidak adanya perbedaan rata-rata nasabah ketika responden

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin pada atribut dimensi Assurance. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Assurance adalah

sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri memiliki sifat yang dapat dipercaya oleh konsumen, para

responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada responden

tersebut.

• Pada variabel kedua dari Assurance yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan layanan pertimbangan keuangan, para responden ketika

dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan

agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan.

• Pada variabel ketiga dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri ramah dan sopan, para responden ketika dibedakan
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berdasarkan jenis kelamin, yang berjenis kelamin laki-laki menyatakan setuju

sedangkan yang berjenis kelamin perempuan menyatakan agak setuju dengan

variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel keempat dari Assurance yang menyatakan bahwa tim Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pengetahuan dan pengalaman, para responden

ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, iaki-laki dan perempuan

menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang

telah diberikan.

Tabel.4.12.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Reliability (keandalan) dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Reliability (keandalan)ketika

responden dikelompokkan berdasarkan Jenis kelamin

Rata-Rata dimensi Reliability N Mean Signifikansi

RataRata

Reliability
laki-laki

65 4,7169
0,034

perempuan 31 4,9806

Total 96 4,8021

Atribut masing-masing dari
dimensi Reliability
(keandalan)

N Mean

Sigjdfikansi

Reliabilityl laki-laki 65 4,7692 0,165

perempuan 31 5,0968

Total 96 4,8750

Reliability2 laki-laki 65 4,6615 0,101

perempuan 31 4,9677

Total 96 4,7604

Reliability3 laki-laki 65 4,6615 0,052

perempuan 31 5,0000

Total 96 4,7708



Reliability4 laki-laki | 65
31

Reliabillity5

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

Sumber: Data Primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Reliability dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang

menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan

ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin ditolak. Hal tersebut

dibuktikan dengan rata-rata responden yaitu laki-laki dan perempuan yang sama-

sama menganggap agak setuju dengan rata-rata dimensi kualitas pelayanan

Reliability yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri.

Begitu juga ketika dimensi Reliability diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari probabilitas alpha =0,05, seperti ditunjukkan pada tabel.4.12 yang

juga mendeskripsikan tidak adanya perbedaan rata-rata nasabah ketika responden

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin pada atribut dimensi Reliability. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Reliability adalah
sebagai berikut :

• Pada variabel pertama dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam pelayanan dengan

96

65

31

96

72

4,9231 0,197
5,0968

4,9792

4,5692

4,7419
0,440

4,6250
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waktu layanan yang cepat, para responden ketika dibedakan berdasarkan jenis

kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan, yang berjenis kelamin laki-laki

agak setuju sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan

menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan.

Pada variabel kedua dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri mengintegerasikan nilai tambah bagi nasabah, para responden ketika

dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan

agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan.

Pada variabel ketiga dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan banyak variasi produk dan jenis pelayanan, para

responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan, yang berjenis kelamin laki-laki menyatakan agak setuju sedangkan

yang berjenis kelamin perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel keempat dari Reliability yang menyatakan bahwaBank Syari'ah

Mandiri menjamin keamanan dalam bertransaksi, para responden ketika

dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan

yang berjenis kelamin laki-laki agak setuju, sedangkan responden yang

berjenis kelamin perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi

kualitas pelayanan yang telah diberikan.
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• Pada variabel kelima dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri membuka banyak counter dan dibuka pada jam yang tepat, para

responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan.

Tabel.4.13.

Hasil uji Anovauntuk Rata-Rata Dimensi Tangible (bukti fisik) dan uji
untuk masing-masing atributdimensi Tangible (bukti fisik) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Jenis kelamin

Rata-Rata dimensi Tangible N Mean Signifikansi

RataRata

Tangible
laki-laki

65 4,9462
0,830

perempuan 31 4,9758

Total 96 4,9557

Atribut ma

dari dimens

(keandalan'

sing-masing
i Tangible

N Mean Signifikansi

Tangible 1 laki-laki 65 4,9692
0,597perempuan 31 5,0645

Total 96 5,0000

Tangible2 laki-laki 65 5,0154

0,534
perempuan 31 4,9032

Total
96 4,9792

Tangible3 laki-laki 65 4,9538
0,654perempuan 31 5,0323

Total 96 4,9792

Tangible4 laki-laki 65 4,8462
0,750perempuan 31 4,9032

Total 96 4,8646

Sumber : Data Primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Tangible dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin tidak menunjukkan



75

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang

menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan

ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin ditolak. Hal tersebut

dibuktikan dengan rata-rata responden yaitu laki-laki dan perempuan yang sama-

sama menganggap agak setuju dengan rata-rata dimensi kualitas pelayanan

Tangible yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri.

Begitu juga ketika dimensi Tangible diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari probabilitas alpha =0,05, seperti ditunjukkan pada tabel.4.13 yang

juga mendeskripsikan tidak adanya perbedaan rata-rata nasabah ketika responden

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin pada atribut dimensi Tangible. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Tangible adalah

sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memiliki tampilan kantor dan fasilitas fisik yang menarik, para

responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan menyatakan bahwa yang berjenis kelamin laki-laki agak setuju

sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan menyatakan setuju

dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

• Pada variabel kedua dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri cepat dan efisien dalam bertransaksi, para responden ketika dibedakan
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berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan bahwa yang

berjenis kelamin laki-laki setuju sedangkan responden yang berjenis kelamin
perempuan menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan.

. Pada variabel ketiga dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri membuka banyak jam operasional, para responden ketika dibedakan

berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan bahwa yang

berjenis kelamin laki-laki agak setuju sedangkan responden yang berjenis
kelamin perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan.

. Pada variabel keempat dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memiliki banyak counter dan cabang sekaligus ruang tunggu

didalamnya yang nyaman, para responden ketika dibedakan berdasarkan jenis

kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan agak setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan tersebut.

Tabel.4.14.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Empathy (empati) dan uji untuk
masing-masing atribut dimensi Empathy (empati) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Jenis kelamin
Rata-Rata dimensi Empathy
RataRata

Empathy

laki-laki

perempuan

Total

N

65

_3J_
96

Mean

4,7912

4,9674

4,8481

Signifikansi

0,190



Atribut masing-masing
dari dimensi
Empathy (empati)

Empathyl

Empathy2

Empathy3

Empathy4

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

EmpathyS

Empathy6

Empathy7

N

65

31

96

65

31

96

65

31

96

65

31

96

65

31

96

65

31

96

65

31

96

Mean

4,6154

4,9677

4,7292
4,7538
4,9355
4,8125
4,7538
4,7419
4,7500
4,6308

5,0000
4,7500
4,8923
5,0323
4,9375
5,0154

5,0968
5,0417

4,8769

5,0000
4,9167

Signifikansi

0,095

0,431

0,953

0,072

0,358

0,652

0,611
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Sumber : Data Primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Empathy dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang

menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan

ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin ditolak. Hal tersebut

dibuktikan dengan rata-rata responden yaitu laki-laki dan perempuan yang sama-

sama menganggap agak setuju dengan rata-rata dimensi kualitas pelayanan

Empathy yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri.
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Begitu juga ketika dimensi Empathy diuj; atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05, seperti ditunjukkan pada tabel.4.14 yang

juga mendeskripsikan tidak adanya perbedaan rata-rata nasabah ketika responden

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin pada atribut dimensi Empathy. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Empathy adalah

sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Empathy yang menyatakan bahwa Lokasi Bank

Syari'ah Mandiri mudah dijangkau, para responden ketika dibedakan

berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan agak setuju

dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan tersebut.

• Padavariabel kedua dari Empathy yang menyatakan bahwa nama, reputasi dan

image Bank Syari'ah Mandiri banyak dikenal, para responden ketika

dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan

agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan tersebut.

• Pada variabel ketiga dari Empathy yang menyatakan bahwa Adanya tempat

parkir yang nyaman, para responden ketika dibedakan berdasarkan jenis

kelamin laki-laki danperempuan menyatakan agak setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yangtelah diberikantersebut.

• Pada variabel kempat dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan data ukuran bank dalam aset dan modal, para responden
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ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang

berjenis laki-laki menyatakan agak setuju, sedangkan yang berjenis kelamin

perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan

yang telah diberikantersebut.

Padavariabel kelima dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Manajemen

Bank Syari'ah Mandiri mempunyai kepercayaan yang tinggi, para responden

ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang

berjenis laki-laki menyatakan agak setuju, sedangkan yang berjenis kelamin

perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan

yang telah diberikan tersebut.

Pada variabel keenam dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan produk dan layanan yang inenguntungkan, para

responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan

yang telah diberikan tersebut.

Pada variabel ketujuh dari Empathy yang menyatakan bahwa Bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan tarif dan biaya pelayanan yang murah, para

responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan, yang berjenis kelamin laki-laki menyatakan agak setuju sedangkan

yang berjenis kelamin perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.
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Tabel.4.15.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Responsiveness (ketanggapan) danuluntuk masing-masing atribut dimensi Responsiveness (^t^^)
ketika responden dikelompokkan ^rdasarica^Jen^kejamui

Rata-Rata dimensi Responsiveness
l • «• • « *

RataRata

Responsiveness
laki-laki

perempuan

Total

Atribut masing-masing dari dimensi
Responsiveness (ketanggapan)
Responsivenessl

Responsiveness2

Responsiveness3

Responsiveness4

Responsiveness5

Responsiveness6

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

laki-laki

perempuan

Total

N Mean Signifikansi

N

65

31

96

65

31

96

65

31

96

65

31

96

65

31

96

65

31

96

65

31

96

4,8768

j4,8871
4,8801

0,964

Mean Signifikansi
4,5846
4,9677

4,7083
4,8462
5,0968

4,9271
4,8923
5,0000
4,9271
5,4923
4,6452
5,2188
4,6154
4,6452
4,6250
4,8308
4,9677
4,8750

0,103

0,220

0,558

0,450

0,905

0,463

Sumber : Data Primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Responsiveness dengan uji

anova ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin tidak

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat
signifikansi yang lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05. Jadi, hipotesis
penelitian yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi



81

kualitas pelayanan ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin

ditolak. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata responden yaitu laki-laki dan

perempuan yang sama-sama menganggap agak setuju dengan rata-rata dimensi

kualitas pelayanan Responsiveness yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri.

Begitu juga ketika dimensi Responsiveness diuji atributnya satu persatu

ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin juga tidak

menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat

signifikansi yang lebih besar dari probabilitas alpha = 0,05, seperti ditunjukkan

pada tabel.4.15 yang juga mendeskripsikan tidak adanya perbedaan rata-rata

nasabah ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin pada atribut

dimensi Responsiveness. Untuk mengetahui rata-rata item masing-masing atribut

dari dimensi Responsiveness adalahsebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri mengetahui kondisi bisnis anda dan kecenderungan untuk

membantu, para responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-

laki dan perempuan menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi

kualitas pelayanan yang telah diberikan tersebut.

• Pada variabel kedua dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri dapat memenuhi kebutuhan individual, para responden

ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang

berjenis kelamin laki-laki menyatakan agak setuju, sedangkan yang berjenis

kelamin perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan.
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Pada variabel ketiga dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Staff Bank
Syari'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan tanggap, para responden
ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. yang

berjenis kelamin laki-laki menyatakan agak setuju. sedangkan yang berjenis
kelamin perempuan menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel keempat dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank
Syari'ah Mandiri menyediakan kredit dan kemudahan istilah dalam produk
dan layanan, para responden ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-
laki dan perempuan, yang berjenis kelamin laki-laki menyatakan setuju,
sedangkan yang berjenis kelamin perempuan menyatakan agak setuju dengan
variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

. Pada variabel kelima dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank
Syari'ah Mandiri menyediakan banyak cabang, para responden ketika
dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menyatakan
agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan tersebut.

. Pada variabel keenam dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank
Syari'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan efisien, para responden
ketika dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan

menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang

telah diberikan tersebut.
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b. Hipotesis 3

Tabel.4.16.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Compliance with IslamicLaw dan
uji untuk masing-masing atribut dimensi Compliance with IslamicLaw ketika

responden dikelompokkan berdasarkanUsia
Rata-Rata dimensi Compliance with
Islamic law

RataRata

Compliance
kurang dari 20 tahun

20-29 tahun

30-39 tahun

N

17

77

Mean Signifikansi

5,1529

4,8364
0,460

5,5000

Atribut masing-masing
dari dimensi

Compliance N Mean Signifikansi
Compliance1 kurang dari

20tahun
17 4,9412

0,47220-29 tahun 77 4,8701
30-39 tahun 2 5,5000
Total 96 4,8958

Compliance2 kurang dari
20 tahun

17 4,9412

0,54520-29 tahun 77 4,8182
30-39 tahun 2 5,5000
Total 96 4,8542

Compliance3 kurang dari
20 tahun

17 5,3529

0,27820-29 tahun 77 5,1039
30-39 tahun 2 5,5000
Total 96 5,1563

Compliance4 kurang dari
20 tahun

17 5,1176

0,06420-29 tahun 77 4,5974
30-39 tahun 2 5,5000
Total 96 4,7083

Compliance5 kurang dari
20 tahun

17 5,4118

0,01620-29 tahun 77 4,7922
30-39 tahun 2 5,5000
Total 96 4,9167
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Compliance with Islamic Law
dengan uji anova ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat
signifikansi yang lebih besar dari probabilitas alpha - 0,05. Jadi, hipotesis
penelitian yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi
kualitas pelayanan ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia ditolak. Hal
tersebut dibuktikan dengan rata-rata responden ketika dikelompokkan berdasarkan
usia yang tidak jauh berbeda dalam menganggap rata-rata dimensi kualitas
pelayanan Compliance yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri dengan setuju

dan agak setuju.

Begitu juga ketika dimensi Compliance diuji atributnya satu persatu ketika
responden dikelompokkan berdasarkan usia juga tidak menunjukkan perbedaan
yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar
dari alpha =0,05, kecuali pada atribut kelima dari compliance with islamic law
yaitu atribut penyediaan produk investasi bagi hasil, atribut tersebut menunjukkan
ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia menunjukkan perbedaan yang

signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari
alpha =0,05, seperti ditunjukkan pada tabel.4.16 yang juga mendeskripsikan tidak
jauhnya perbedaan rata-rata nasabah ketika responden dikelompokkan berdasarkan
usia pada atribut dimensi Compliance. Untuk mengetahui rata-rata item masing-
masing atribm dari dimensi Compliance ketika responden dikelompokkan

berdasarkan usia adalah sebagai berikut:
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Pada variabel pertama dari Compliance ,i,h Islamic La* yang menyatakan
bahwa Bank Syari'ah Mandiri menjalankan prinsip-prinsip islam, para
responden ketika dibedakan berdasarkan usia yang berusia kurang dari 20
tahun dan yang berumur 20-29 tahun menyatakan agak setuju, sedangkan yang
berumur 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas
pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.
Pada variabel kedua dari Compliance „i,h Islamic La» yang menyatakan
bahwa Bank Syari'ah Mandiri meniadakan bunga dalam tabungan dan
pinjaman. para responden ketika responden dibedakan berdasarkan usia yang
berusia kurang dari 20 tahun dan yang berumur 20-29 tahun menyatakan agak
setuju, sedangkan yang berumur 30-39 tahun menyatakan setuju dengan
variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah

Mandiri kepada responden.

, Pada variabel ketiga dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan
bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk dan layanan yang sesuai
syari'ah Islam, para responden ketika dibedakan berdasarkan usia, menyatakan
setuju dengan bariabe dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

. Pada variabel keempat dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan
bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan pinjaman tanpa bunga, para

responden ketika dibedakan berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20
tahun menyatakan setuju, yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak
sstuju sedangkan yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan
variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.
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• Pada variabel kelima dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk investasi bagi hasil, para

responden ketika dibedakan berdasarkan usia, para responder. ketika

dibedakan berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20 tahun menyatakan

setuju, yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju sedangkan

yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayananyang telah diberikan.

Tabel.4.17.

Hasil ujiAnova untukRata-Rata Dimensi Assurance dan ujiuntukmasing-
masingatribut dimensi Assurance ketika responden dikelompokkan

berdasarkanUsia

Rata-Rata dimensi Assurance N Mean Signifikansi
RataRata

Assurance

kurang dari 20 tahun
17 4,8676

0,77620-29 tahun 77 4,8539
30-39 tahun 2 5,1250

Atribut masing-masing untuk
dimensi Assurance (jaminan) N Mean Signifikansi
Assurance1 kurang dari 20

tahun
17 4,7647

0,837
20-29 tahun 77 4,8701
30-39 tahun 2 5,0000
Total

96 4,8542

Assurance2 kurang dari 20
tahun

17 4,8235

0,860
20-29 tahun 77 4,7662
30-39 tahun 2 5,0000

Total
96 4,7813

Assurance3 kurang dari 20
tahun

17 5,0588

0,84520-29 tahun 77 4,9351
30-39 tahun 2 5,0000
Total 96 4,9583



Assurance4 kurang dari 20
tahun

17 4,8235

0,40020-29 tahun 77 4,8442

30-39 tahun 2 5,5000

Total 96 4,8542
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Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Assurance dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia tidak menunjukkan perbedaan

yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar

dari probabilitas alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan ketika

responden dikelompokkan berdasarkan usia ditolak. Hal tersebut dibuktikan

dengan rata-rata responden ketika dikelompokkan berdasarkan usia yang tidak

jauh berbeda dalam menganggap rata-rata dimensi kualitaF pelayanan Assurance

yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri dengan setuju dan agak setuju.

Begitu juga ketika dimensi Assurance diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan usia juga tidak menunjukkan perbedaan

yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar

dari alpha = 0,05, seperti ditunjukkan pada tabel.4.17 yang juga mendeskripsikan

tidak adanya perbedaan rata-rata nasabah ketika responden dikelompokkan

berdasarkan usia pada atribut dimensi Assurance. Untuk mengetahui rata-rata item

masing-masing atribut dari dimensi Assurance ketika responden dikelompokkan

berdasarkan usia adalah sebagai berikut :

• Pada variabel pertama dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri memiliki sifat yang dapat dipercaya oleh konsumen. para
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responden ketika responden dibedakan berdasarkan usia yang berusia kurang

dari 20 tahun dan yang berumur 20-29 tahun menyatakan agak setuju,

sedangkan yang berumur 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri

kepada responden.

• Pada variabel kedua dari Assurance yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan layanan pertimbangan keuangan, para responden ketika

responden' dibedakan berdasarkan usia yang berusia kurang dari 20 tahun dan

yang berumur 20-29 tahun menyatakan agak setuju, sedangkan yang berumur

30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.

• Pada variabel ketiga dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri ramah dan sopan, para responden ketika dibedakan

berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20 tahun menyatakan setuju, yang

berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju sedangkan yang berusia

antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan.

• Pada variabel keempat dari Assurance yang menyatakan bahwa tini Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pengetahuan dan pengalaman, para responden

ketika responden dibedakan berdasarkan usia yang berusia kurang dari 20

tahun dan yang berumur 20-29 tahun menyatakan agak setuju, sedangkan yang

berumur 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayananyang telah diberikan BankSyari'ah Mandirikepada responden.
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Tabel.4.18.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Reliability (keandalan) dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Reliability (keandalan) ketika

responden dikelompokkan berdasarkanUsia
Rata-Rata dimensi Reliability
RataRata

Reliability
kurang dari 20 tahun

N Mean Signifikansi

17 4,9765

20-29 tahun

30-39 tahun
77 4,7844

4,0000

Atribut masing-masing untuk
dimensi Reliability (keandalan) N Mean Signifikansi
Reliability! kurang dari 20

tahun 17 5,2941

20-29 tahun 77 4,8442 0 002
30-39 tahun 2 2,5000
Total 96 4,8750

Rehability2 kurang dari 20
tahun 17 5,1176

0,14320-29 tahun 77 4,6753
30-39 tahun 2 5,0000
Total 96 4,7604

Reliability3 kurang dari 20
tahun 17 4,8235

0,40220-29 tahun 77 4,7403
30-39 tahun 2 5,5000
Total 96 4,7708

Reliability4 kurang dari 20
tahun .7 5,0000

0,987
20-29 tahun 77 4,9740
30-39 tahun | ? 5,0000
Total 96 4,9792

Rehabilliry5 kurang dari 20
tahun 17 4,6471

0,001
20-29 tahun 77 4,6883
30-39 tahun 2 2,0000
Total Qfi 4,6250

Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Reliability dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia tidak menunjukkan perbedaan

0,060
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yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar

dari probabilitas alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan ketika

responden dikelompokkan berdasarkan usia ditolak. Hal tersebut dibuktikan

dengan rata-rata responden ketika dikelompokkan berdasarkan usia yang tidak ada

perbedaan dalam menganggap rata-rata dimensi kualitas pelayanan Reliability

yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri dengan agak setuju.

Begitu juga ketika dimensi Reliability diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan usia juga tidak menunjukkan perbedaan

yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar

dari alpha =0,05, kecuali atribut kesatu dari dimensi Reliability yaitu memberikan

ketenangan dalam pelayanan dengan waktu yang cepat, dan dimensi kelima dari

Reliability yaitu membuka banyak counter dan dibuka pada jam yang tepat, yang

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat

signifikansi yang lebih kecil dari alpha =0,05, seperti ditunjukkan pada tabel.4.18

Untuk mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Reliability

ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia adalah sebagai berikut :

• Pada variabel pertama dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam pelayanan dengan

waktu layanan yang cepat, para responden ketika dibedakan berdasarkan usia,

yang berusia kurang dari 20 tahun menyatakan setuju, yang berusia antara 20-

29 tahun menyatakan agak setuju sedangkan yang berusia antara 30-39 tahun
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menyatakan tidak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang

telah diberikan.

• Pada variabel kedua dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri mengintegerasikan nilai tambah bagi nasabah, para responden ketika

dibedakan berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20 tahun menyatakan

setuju, yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju sedangkan

yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

> Pada variabel ketiga dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan banyak variasi produk dan jenis pelayanan, para

responden ketika dibedakan berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20

tahun dan yang berusia antara 2C-29 tahun menyatakan agak setuju sedangkan

yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel keempat dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menjamin keamanan dalam bertransaksi, para responden ketika

dibedakan berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20 tahun menyatakan

setuju, yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju sedangkan

yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel kelima dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syeri'ah

Mandiri membuka banyak counter dan dibuka pada jam yang tepat, para

responden ketika dibedakan berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20
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tahun dan yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju sedangkan

yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan tidak setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Tabel.4.19.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Tangible (bukti fisik) dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Tangible (bukti fisik) ketika responden

dikelompokkan berdasarkanUsia

Rata-Rata dimensi Tangible N Mean Signifikansi
RataRata

Tangible
kurang dari 20 tahun

17 5,1618

0,325
20-29 tahun 77 4,9091

30-39 tahun 2 5,0000

Atribut masing-masing untuk
dimensi Tangible (keandalan) N Mean Signifikansi
Tangible1 kurang dari

20 tahun
17 5,2941

0,20020-29 tahun 77 4,9481

30-39 tahun 2 4,5000
Total 96 5,0000

Tangible2 kurang dari
20 tahun

17 5,1765

0,55220-29 tahun 77 4,9351
30-39 tahun 2 5,0000

Total 96 4,9792
Tangible3 kurang dari

20 tahun
17 5,1765

0,31920-29 tahun 77 4,9221
30-39 tahun 2 5,5000
Total 96 4,9792

Tangible4 kurang dari
20 tahun

17 5,0000

0,72620-29 tahun 77 4,8312

30-39 tahun 2 5,0000
!Total 96 4,8646

Sumber: Hasil data primer, 2006
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Tangible dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia tidak menunjukkan perbedaan

yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar

dari probabilitas alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan ketika

responden dikelompokkan berdasarkan usia ditolak. Hal tersebut dibuktikan

dengan rata-rata responden ketika dikelompokkan berdasarkan usia yang tidak ada

perbedaan dalam menganggap rata-rata dimensi kualitas pelayanan Tangible yang

telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri dengan agak setuju.

Begitu juga ketika dimensi Tangible diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan usia juga tidak menunjukkan perbedaan

yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar

dari alpha = 0,05, seperti ditunjukkan pada tabel.4.19 yang juga mendeskripsikan

tidak jauhnya perbedaan rata-rata nasabah ketika responden dikelompokkan

berdasarkan usia pada atribut dimensi Tangible. Untuk mengetahui rata-rata item

masing-masing atribut dari dimensi Tangible ketika responden dikelompokkan

berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memiliki tampilan kantor dan fasilitas fisik yang menarik, para

responden ketika dibedakan berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20

tahun menyatakan setuju, yang berusia antara 20-29 tahun dan yang berusia

antara 30-39 tahun menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi

kualitas pelayanan yang telah diberikan.
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. Pada variabel kedua dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah
Mandiri cepat dan efisien dalam bertransaksi, para responden ketika dibedakan
berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20 tahun menyatakan setuju, yang
bemsia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju, sedangkan yang bemsia
antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan.

• Pada variabel ketiga dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah
Mandiri membuka banyak jam operasional, para responden ketika dibedakan
berdasarkan usia, yang bemsia kurang dari 20 tahun menyatakan setuju, yang
berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju, sedangkan yang berusia
antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan.

. Pada variabel keempat dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah
Mandiri memiliki banyak counter dan eabang sekaligus ruang tunggu

didalamnya yang nyaman, para responden ketika dibedakan berdasarkan usia,
yang berusia kurang dari 20 tahun menyatakan setuju, yang berusia antara 20-
29 tahun menyatakan agak setuju, sedangkan yang berusia antara 30-39 tahun
menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualuas pelayanan yang telah

diberikan.
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Tabel.4.20.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Empathy (empati) dan uji untuk
masing-masing atribut dimensi Empathy (empati) ketika responden

dikelompokkan berdasarkanUsia

Rata-Rata dimensi Empathy
RataRata

Empathy

kurang dari 20 tahun

20-29 tahun

30-39 tahun

N

17

77

Mean Signifikansi

5,1347

4,8125
0,006

3,7850

Atribut masing-masing untuk
dimensi Empathy (empati) N Mean Signifikansi

Empathyl kurang dari
20 tahun

17 5,0000

0,00220-29 tahun 77 4,7273

30-39 tahun 2 2,5000

Total 96 4,7292

Empathy2 kurang dari
20 tahun

17 5,1176

0,02320-29 tahun 77 4,7922

30-39 tahun 2 3,0000

Total 96 4,8125

Empathy3 kurang dari
20 tahun

17 4,8824

0,00120-29 tahun 77 4,7792

30-39 tahun 2 2,5000

Total 96 4,7500

Ernpathy4 kurang dari
20 tahun

17 5,0588

0,29520-29 tahun 77 4,6753

30-39 tahun 2 5,0000

Total 96 4,7500

Empathy5 kurang dari
20 tahun

17 5,2353

0,06320-29 tahun 77 4,8571

30-39 tahun 2 5,5000

Total 96 4,9375

Empathy6 kurang dari
20 tahun

17 5,1765

20-29 tahun 77 5,00CO 0,531

30-39 tahun 2 5,5000

Total 96 5,0417



Empathy7 kurang dari
20 tahun

17 5,4706

0,001
20-29 tahun 77 4,8571

30-39 tahun 2 2,5000
A Q\ffl

Total 9o *T,7 1U /

Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Empathy dengan uji anova
ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia menunjukkan perbedaan yang
signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari
probabilitas alpha =0,05. Jadi, hipotesis penelitia, yang menyatakan ada
perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi
Empathy ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia diterima.

Begitu juga ketika dimensi Empathy diuji atributnya satu persatu ketika
responden dikelompokkan berdasarkan usta juga menunjukkan perbedaan yang
signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari
alpha =0,05, yaitu atribut emphaty kesatu, kedua, ketiga, dan ketujuh. Sedangkan
atribut empathy yang lam yaitu auibu, keempat, kelima dan keenam tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat
signifikansi yang lebih besar dari alpha - 0,05, seperti diperlihatkan pada
tabel.4.20. Untuk mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dtmensi
Empathy ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia adalah sebagai
berikut:

. Pada variabel pertama dari Empathy yang menyatakan bahwa Lokasi Bank
Syari'ah Mandiri mudah dijangkau, para responden ketika dibedakan
berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20 tahun menyatakan setuju, yang

96
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bemsia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju, sedangkan yang bemsia

antara 30-39 tahun menyatakan agak tidak setuju dengan variabel dari dimensi

kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel kedua dari Empathy yang menyatakan bahwa nama, reputasi dan

image Bank Syari'ah Mandiri banyak dikenal, para responden ketika
dibedakan berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20 tahun menyatakan

setuju, yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju, sedangkan
yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan tidak setuju dengan variabel dari
dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel ketiga dari Empathy yang menyatakan bahwa Adanya tempat

parkir yang nyaman, para responden ketika dibedakan berdasarkan usia, yang
bemsia kurang dari 20 tahun menyatakan setuju, yang berusia antara 20-29

tahun menyatakan agak setuju, sedangkan yang bemsia antara 30-39 tahun

menyatakan tidak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang

telah diberikan.

Pada variabel kempat dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan data ukuran bank dalam aset dan modal, para responden

ketika dibedakan berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 20 tahun

menyatakan setuju, yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju,
sedangkan yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel

dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

. Pada variabel kelima dari Empathy yang menyatakan bahwa Manajemen Bank

Syari'ah Mandiri mempunyai kepercayaan pada manajemen bank, para
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responden ketika dibedakan berdasarkan usia, yang bemsia kurang dari 20

tahun menyatakan setuju, yang bemsia antara 20-29 tahun menyatakan agak

setuju, sedangkan yang bemsia antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan

variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

. Pada variabel keenam dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan banyak variasi produk dan layanan, para responden

ketika dibedakan berdasarkan usia, menyatakan setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan tersebut.

• Pada variabel ketujuh dari Empathy yang menyatakan bahwa Bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan tarif dan biaya pelayanan yang murah, para

responden ketika dibedakan berdasarkan usia, yang bemsia kurang dari 20

tahun menyatakan setuju, yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak

setuju, sedangkan yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan tidak setuju

dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Tabel.4.21.

HasU uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Responsiveness (ketanggapan) dan
uji untuk masing-masing atribut dimensi Responsiveness (ketanggapan)

ketika responden dikelompokkan berdasarkanUsia
Rata-Rata dimensi Responsiveness

kurang dari 20 tahunRataRata

Responsiveness
20-29 tahun

30-39 tahun

N

17

77

Mean Signifikansi

5,1347

4,8125
0,006

3,7850



Atribut masing-masing untuk dimensi
Responsiveness (ketanggapan) N Mean Signifikansi

Responsiveness1 kurang dari 20
tahun

17 5,1176

0,00320-29 tahun 77 4,6753

30-39 tahun 2 2,5000

Total 96 4,7083

Responsiveness2 kurang dari 20
tahun

17 5,4118

0,00020-29 tahun 77 4,8831

30-39 tahun 2 2,5000

Total 96 4,9271

Responsiveness3 kurang dari 20
tahun

17 5,4118

0,02820-29 tahun 77 4,8182

30-39 tahun 2 5,0000

Total 96 4,9271

Responsiveness4 kurang dari 20
tahun

17 4,7059

0,89920-29 tahun 77 5,3377

30-39 tahun 2 5,0000

Total 96 5,2188

Responsiveness5 kurang dari 20
tahun

17 4,7059

0,00320-29 tahun 77 4,6753

30-39 tahun 2 2,0000

Total 96 4,6250

Responsiveness6 kurang dari 20
tahun

17 5,1176

0,00020-29 tahun 77 4,8831

30-39 tahun 2 2,5000

Total 96 4,8750

Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Responsiveness dengan uji

anova ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia menunjukkan perbedaan

yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil

dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada perbedaan yang

99
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signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi Responsiveness

ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia diterima.

Begitu juga ketika dimensi Responsiveness diuji atributnya satu persatu

ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia juga menunjukkan perbedaan

yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari

alpha = 0,05, yaitu atribut Responsiveness kesatu, kedua, ketiga, kelima dan

keenam. Kecuali atribut keempat yang tidak menunjukkan perbedaan yang

signifikan, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, seperti

diperlihatkan pada tabel.4.21. Untuk mengetahui rata-rata item masing-masing

atribut dari dimensi Responsiveness ketika responden dikelompokkan berdasarkan

usia adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri mengetahui kondisi bisnis anda dan kecenderungan untuk

membantu, para responden ketika dibedakan berdasarkan usia, yang bemsia

kurang dari 20 tahun menyatakan setuju, yang bemsia antara 20-29 tahun

menyatakan agak setuju, sedangkan yang bemsia antara 30-39 tahun

menyatakan tidak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang

telah diberikan.

• Pada variabel kedua dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri dapat memenuhi kebutuhan individual, para responden

ketika dibedakan berdasarkan usia, yang bemsia kurang dari 20 tahun

menyatakan setuju, yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju,
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sedangkan yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan tidak setuju dengan

variabeldari dimensi kualitas pelayanan yangtelah diberikan.

Pada variabel ketiga dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan tanggap, para responden

ketika dibedakan berdasarkan usia, yang bemsia kurang dari 20 tahun

menyatakan setuju, yang berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju,

sedangkan yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel

dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel keempat dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan kredit dan kemudahan istilah dalam produk

dan layanan, para responden ketika dibedakan berdasarkan usia, yang bemsia

kurang dari 20 tahun menyatakan agak setuju, yang bemsia antara 20-29 tahun

dan yang bemsia antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel kelima dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan banyak cabang, para responden ketika

dibedakan berdasarkan usia, yang bemsia kurang dari 20 tahun dan yang

bemsia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju, sedangkan yang berusia

antara 30-39 tahun menyatakan tidak setuju dengen variabel dari dimensi

kualitaspelayanan yang telahdiberikan.

Pada variabel keenam dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan efisien, para responden

ketika dibedakan berdasarkan usia, yang bemsia kurang dari 20 tahun
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menyatakan setuju, yang bemsia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju,

sedangkan yang berusia antara 30-39 tahun menyatakan tidak setuju dengan

variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

d. Hipotesis 4

Tabel.4.22.

Hasil ujiAnova untuk Rata-Rata Dimensi Compliance Islamic Law dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Compliance Islamic Law ketika

responden dikelompokkan berdasarkan Pendidikan

Rata-Rata dimensi Compliance
RataRata

Compliance
SMA

D1-D3

SI

Diatas SI

Total

N Mean

12 4,9000

5,2500

76 4,8816
5,0500

96 4,9063

Compliance (kesesuaian) N Mean Signifikansi

Compliance1 SMA 12 4,9167

0,389

D1-D3 4 5,5000

SI 76 4,8553

Diatas

SI
4 5,0000

Total 96 4,8958

Compliance2 SMA 12 4,7500

0,549

D1-D3 4 5,5000

SI 76 4,8421

Diatas

SI
4 4,7500

Total 96 4,8542

Compliance3 SMA 12 5,0000

0,254

D1-D3 4 5,2500

SI 76 5,1447

Diatas

SI
4 5,7500

Total 96 5,1563

Signifikansi

0,638



Compliance4 SMA 12 4,8333

0,771

D1-D3 4 5,0000

SI 76 4,6579

Diatas

SI
4 5,0000

Total 96 4,7083

Compliance5 SMA 12 5,0000

0,961

D1-D3 4 5,0000

SI 76 4,9079

Diatas

SI
4 4,7500

Total 96 4,9167
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Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Compliance dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Compliance ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Compliance diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.22. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Compliance ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menjalankan prinsip-prinsip islam, para

responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan

ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat
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Diploma (D1-D3) menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI

menyatakan agak setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan

setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan

Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.

Pada variabel kedua dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri meniadakan bunga dalam tabungan dan

pinjaman, para responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang

berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di

tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat

SI menyatakan agak setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI juga

menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang

telah diberikan BankSyari'ah Mandiri kepada responden.

Pada variabel ketiga dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk dan layanan yang sesuai

syari'ah Islam, para responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang

berpendidikan ditingkat SMA, yang berpendidikan di tingkat Diploma (Dl-

D3), yang berpendidikan di tingkat SI dan yang berpendidikan diatas SI

menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.

Pada variabel keempat dari Compliance with islamic law yang menyaiakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan pinjaman tanpa bunga, para

responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan

ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat
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Diploma (D1--D3) menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI

menyatakan agak setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan

setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan

Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.

• Pada variabel kelima dari Compliance with islamic law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk investasi bagi hasil, para

responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan

ditingkat SMA menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma

(D1-D3) menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan

agak setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI juga menyatakan agak

setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan

Bank Syari'ah Mandirikepadaresponden.

Tabel.4.23.

Hasil ujiAnova untuk Rata-Rata Dimensi Assurance (jaminan) dan uji untuk
masing-masing atribut dimensi Assurance (jaminan) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Pendidikan

Rata-Rata dimensi Assurance N Mean Signifikansi
RataRata

Assurance

SMA
12 4,7917

0,503
D1-D3 4 5,0625
SI 76 4,8454
Diatas SI 4 5,1875
Total 96 4,8620



Atribut masing-masing untuk
dimensi Assurance (jaminan) N Mean Signifikansi
Assurance1 SMA 12 4,6667

0,780

D1-D3 4 5,0000

SI 76 4,8684

Diatas SI 4 5,0000

Total 96 4,8542

Assurance2 SMA 12 4,8333

0,449

D1-D3 4 5,0000

SI 76 4,7368

Diatas SI 4 5,2500

Total 96 4,7813

Assurance3 SMA 12 4,8333

0,713

D1-D3 4 5,2500

SI 76 4,9474

Diatas SI 4 5,2500
Total 96 4,9583

Assurance4 SMA 12 4,8333

0,654

D1-D3 4 5,0000

SI 76 4,8289
Diatas SI 4 5,2500

Total 96 4,8542

Sumber: Hasi data primer, 2006
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Assurance dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Assurance ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Assurance diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.23. Untuk
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mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Assurance ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri memiliki sifat yang dapat dipercaya oleh konsumen, , para

responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan

ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat

Diploma (D1-D3) menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI

menyatakan agak setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan

agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.

• Pada variabel kedua dari Assurance yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan layanan pertimbangan keuangan, para responden ketika

dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju,

sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan agak setuju dengan

variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah

Mandiri kepada responden.

• Pada variabel ketiga dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri ramah dan sopan, para responden ketika dibedakan

berdasarkan usia, yang bemsia kurang dari 20 tahun menyatakan setuju, yang

berusia antara 20-29 tahun menyatakan agak setuju sedangkan yang bemsia
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antara 30-39 tahun menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas

pelayanan yang telah diberikan.

Pada variabel keempat dari Assurance yang menyatakan bahwa tim Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pengetahuan dan pengalaman, para responden

ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju,

sedangkan'yang berpendidikan diatas SI menyatakan agak setuju dengan

variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah

Mandiri kepada responden.

Tabel.4.24.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Reliability (keandalan) dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Reliability (keandalan) ketika

responden dikelompokkan berdasarkan Pendidikan

Rata-Rata dimensi Reliability N Mean Signifikansi
RataRata

Reliability
SMA

12 4,8167

0,450
D1-D3 4 4,8500

SI 76 4,7737

Diatas SI 4 5,2500

Total 96 4,8021

Atribut masing-masing untuk
dimensi Reliability (keandalan) N Mean Signifikansi
Reliability! SMA 12 5,0833

0,287
D1-D3 4 4,5000

SI 76 4,8158

Diatas SI 4 5,7500

Total 96 4,8750
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Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil ram-ram dimensi kualitas pelayanan ReHabiii* dengan uji anova
ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang
,ebi„ besar dari alpha - 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada
perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi
JWtoW/H, ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Reliability diuji atributnya satu persatu ketika
responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan juga tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingka, signifikansi yang
kbih besar dari alpha - 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.24. Untuk
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mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Reliability ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam pelayanan dengan

waktu layanan yang cepat, para responden ketika dibedakan berdasarkan

pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA menyatakan setuju, yang

berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan agak setuju, yang

berpendidikan di tingkat SI juga menyatakan agak setuju, sedangkan yang

berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi

kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada

responden.

• Pada variabel kedua dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri mengintegerasikan nilai tambah bagi nasabah, para responden ketika

dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju,

sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel

dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri

kepada responden.

• Pada variabel ketiga dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan banyak variasi produk dan jenis pelayanan, para

responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan

ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat
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Diploma (D1-D3) menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI

menyatakan agak setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan

setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan

BankSyari'ah Mandiri kepada responden.

Pada variabel keempat dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menjamin keamanan dalam bertransaksi, para responden ketika

dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju,

sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel

dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri

kepada responden.

Pada variabel kelima dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri membuka banyak counter dan dibuka pada jam yang tepat, para

responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan

ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat

Diploma (D1-D3) menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat SI

menyatakan agak setuju, begitu juga yang berpendidikan diatas SI menyatakan

agak setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan Bank Syari'ahMandiri kepada responden.
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Tabel.4.25.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Tangible (bukti fisik) dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Tangible (bukti fisik) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Pendidikan

Rata-Rata dimensi Tangible N Mean Signifikansi
RataRata

Tangible
SMA

12 4,7500

0,380
D1-D3 4 5,0000
SI 76 4,9638
Diatas SI 4 5,3750

Total 96 4,9557

Atribut masing-masing untuk
dimensi Tangible (keandalan) N Mean Signifikansi
Tangible1 SMA 12 5,0833

0,567

D1-D3 4 4,7500
SI 76 4,9737
Diatas SI 4 5,5000
Total 96 5,0000

Tangible2 SMA 12 4,6667

0,337

D1-D3 4 5,0000
SI 76 5,0000
Diatas SI 4 5,5000
Total 96 4,9792

Tangible3 SMA 12 4,5833

0,297

D1-D3 4 5,2500
SI 76 5,0263
Diatas SI 4 5,0000
Total 96 4,9792

Tangible4 SMA 12 4,6667

0,359

D1-D3 4 5,0000
SI 76 4,8553
Diatas SI 4 5,5000
Total 96 4,8646

Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Tangible dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang
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lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Tangible ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Tangible diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.25. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Tangible ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

. Pada variabel pertama dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memiliki tampilan kantor dan fasilitas fisik yang menarik, para

responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan

ditingkat SMA menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma

(D1-D3) menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat SI

menyatakan agak setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan

setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan

Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.

• Pada variabel kedua dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri cepat dan efisien dalam bertransaksi, para responden ketika dibedakan

berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak

setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan setuju,

yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan setuju, begitu juga yang

berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi
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kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri .epada

responden.

Pada variabel ketiga dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah
Mandiri membuka banyak jam operasional, para responden ketika dibedakan
berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak
setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan setuju,
yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan setuju, begitu juga yang
berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi
kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Sy-i'ah Mandiri kepada

responden.

Pada variabel keempat dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah
Mandiri memiliki banyak counter dan cabang sekaligus ruang tunggu

didalamnya yang nyaman, para responden ketika dibedakan berdasarkan
pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang
berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan setuju, yang
berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju, begitu juga yang
berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi
kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada

responden.
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kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada

responden.

Pada variabel ketiga dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri membuka banyak jam operasional, para responden ketika dibedakan

berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak

setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan setuju,

yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan setuju, begitu juga yang

berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi

kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada

responden.

Pada variabel keempat dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memiliki banyak counter dan cabang sekaligus ruang tunggu

didalamnya yang nyaman, para responden ketika dibedakan berdasarkan

pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang

berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan setuju, yang

berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju, begitu juga yang

berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi

kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada

responden.
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Tabel.4.26.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Empathy (empati) dan uji untuk
masing-masing atribut dimensi Empathy (empati) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Pendidikan

Rata-Rata dimensi Empathy
SMARataRata

Empathy
D1-D3

SI
Diatas SI

Total

N

12

76

96

Mean Signifikansi

4,6067

4,8225

4,8664
0,306

5,2500

4,8481

Atribut masing-masing untuk
dimensi Empathy (empati) N Mean Signifikansi

Empathy1 SMA 12 4,4167

0,597
D1-D3 4 5,0000

SI 76 4,7500

Diatas SI 4 5,0000

Total 96 4,7292

Empathy2 SMA 12 4,5833

0,518
D1-D3 4 4,7500

SI 76 4,8158

Diatas SI 4 5,5000

Total 96 4,8125

Empathy3 SMA 12 4,3333

0,418
D1-D3 4 4,7500

SI 76 4,8158

Diatas SI 4 4,7500

Total 96 4,7500

Empathy4 SMA 12 4,6667

0,407
D1-D3 4 4,5000

SI 76 4,7368

Diatas SI 4 5,5000

Total 96 4,7500

Empathy5 SMA 12 4,7500

0,318
D1-D3 4 5,0000

SI 76 4,9342

Diatas SI 4 5,5000

Total 96 4,9375



Empathy6 SMA 12 4,6667

0,386
D1-D3 4 5,0000

SI 76 5,0921

Diatas SI 4 5,2500

Total 96 5,0417

Empathy7 SMA 12 4,8333

0,916
D1-D3 4 4,7500

SI 76 4,9211

Diatas SI 4 5,2500

Total 96 4,9167

Sumber: Hasil data primer, 2006
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Empathy dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Empathy ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Empathy diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.26. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Empathy ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Empathy yang menyatakan bahwa Lokasi Bank

Syari'ah Mandiri mudah dijangkau, para responden ketika dibedakan

berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak

setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan setuju,
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yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju, begitu juga yang
berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel dari dimens,
kuaUtas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada

responden.

Pada variabel kedua dari Empathy yang menyatakan bahwa nama, rep.tasi dan
image Bank Syari'ah Mandiri banyak dikenal, para responden ketika
dibedakan berdasarkan pendidikan. yang berpendidikan ditingkat SMA
menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)
menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak
setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan
variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah

Mandiri kepada responden.

, Pada variabel ketiga dari Empathy yang menyatakan bahwa Adanya tempat

parkir yang nyaman, para responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan,
yang berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang
berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan agak setuju, yang
berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju, begitu juga yang
berpendidikan diatas SI menyatakan agak setuju dengan variabel dari dimensi
kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada

responden.

. Pada variabel kempat dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah
Mandiri menyediakan data ukuran bank dalam aset dan modal, para responden

ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA
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menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak

setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan

variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah

Mandiri kepada responden.

Pada variabel kelima dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Manajemen

Bank Syari'ah Mandiri mempunyai kepercayaan yang tinggi, para responden

ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, >ang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju,

sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel

dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri

kepada responden.

Pada variabel keenam dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan produk dan layanan yang menguntungkan, para

responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan

ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat

Diploma (D1-D3) menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI

menyatakan setuju, begitu juga yang berpendidikan diatas SI menyatakan

setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan

Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.

Pada variabel ketujuh dari Empathy yang menyatakan bahwa Bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan tarif dan biaya pelayanan yang murah, para
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responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan

ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat

Diploma (D1-D3) menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat SI

menyatakan agak setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan

setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan

Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.

Tabel.4.27.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Responsiveness (ketanggapan) dan
uji untuk masing-masing atribut dimensi Responsiveness (ketanggapan)

ketika responden dikelompokkan berdasarkan Pendidikan

Rata-Rata dimensi Responsiveness N Mean Signifikansi
RataRata

Responsiveness
SMA

12 4,6250

0,826
D1-D3 4 4,7925

SI 76 4,9187

Diatas SI 4 5,0000
Total

—————_____________

96 4,8801

Atribut masing-masing untuk dimensi
Responsiveness (ketanggapan) N Mean Signifikansi
Responsiveness1 SMA 12 4,4167

0,540

D1-D3 4 5,0000
SI 76 4,7105
Diatas SI 4 5,2500
Total 96 4,7083

Responsiveness2 SMA 12 4,8333

0,893

D1-D3 4 5,0000
SI 76 4,9211
Diatas SI 4 5,2500
Total 96 4,9271

Responsiveness3 SMA 12 5,0000

0,829

D1-D3 4 4,7500
SI 76 4,9079

Diatas SI 4 5,2500
Total 96 4,9271
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Responsiveness4 SMA 12 4,4167

0,927

* "* f 1

D1-D3 4 4,5000

SI 76 5,3947

Diatas SI 4 5,0000

Total 96 5,2188

Responsiveness5 SMA 12 4,4167

0,907
D1-D3 4 4,7.500

SI 76 4,6579

Diatas SI 4 4,5000

Total 96 4,6250

Responsiveness6 SMA 12 4,6667

0,778
D1-D3 4 4,7500

SI 76 4,9211

Diatas SI 4 4,7500

Total 96 4,8750

Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Responsiveness dengan uji

anova ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan tidak

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat

signifikansi yang lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang

menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan

untuk dimensi Responsiveness ketika responden dikelompokkan berdasarkan

pendidikan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Responsiveness diuji atributnya satu persatu

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha - 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.27. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Responsiveness

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:
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Pada variabel pertama dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri mengetahui kondisi bisnis anda dan kecenderungan untuk

membantu, para responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang

berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di

tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat

SI menyatakan agak setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI

menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan Bank Syari'ah Mandiri kepada responden.

Pada variabel kedua dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri dapat memenuhi kebutuhan individual, para responden

ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju,

sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel

dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri

kepada responden.

Pada variabel ketiga dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan tanggap, para responden

ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak

setuju, sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan
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variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah

Mandiri kepada responden.

Pada variabel keempat dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan kredit dan kemudahan istilah dalam produk

dan layanan, para responden ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang

berpendidikan ditingkat SMA menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di

tingkat Diploma (D1-D3) menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di

tingkat Si menyatakan setuju, begitu yang berpendidikan diatas SI

menyatakan setuju dengan variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah

diberikan BankSyari'ah Mandiri kepada responden.

Pada variabel kelima dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan banyak cabang, para responden ketika

dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak

setuju, begitu yang berpendidikan diatas SI menyatakan agak setuju dengan

variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah

Mandiri kepada responden.

Pada variabel keenam dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan efisien, para responden

ketika dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak
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setuju, begitu juga yang berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan

variabel dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah

Mandiri kepada responden.

d.Hipotesis 5

Tabel.4.28.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata DimensiCompliance with Islamic Law dan
uji untuk masing-masing atribut dimensi Compliance with Islamic Law ketika

IU|IUUUtU uuvciuiu pumvau u

Rata-Rata dimensi Compliance N

tutn renua

Mean

laian

Signifikansi
RataRata Compliance kurang dari

Rp.200.000
30 4,8667

0.762

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,9043

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,8480

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,1500

diatas

Rp. 1000.000
10 4,9800

Total 96 4,9062

Atribut untuk masing-masing
dimensi Compliance (kesesuaian)
Compliance 1 kurang dari

Rp.200.000

Rp.200.000-
Rp.399.000

Rp.400.000-
Rp.699.000

Rp.700.000-
Rp.999.000

diatas

Rp. 1000.000

Total

N Mean Signifikansi

30 4,9000

23 4,7826

25 4,8400
0,697

5,1250

10 5,1000

961 4,8958]



Compliance2 kurang dari
Rp.200.000

30 4,6667

0,277

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 5,0435

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,6800

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,1250

diatas Rp. 1000.000 10 5,2000

Total 96 4,8542

Compliance3 kurang dari
Rp.200.000

30 5,2000

I

0,837

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 5,1304

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 5,0800

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,3750

diatas Rp. 1000.000 10 5,1000

Total 96 5,1563

Compliance4 kurang dari
Rp.200.000

30 4,6333

0,909

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,6957

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,6800

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,0000

diatas Rp. 1000.000 10 4,8000

Total 96 4,7083

Compliance5 kurang dari
Rp.200.000

30 4,9333

0,878

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,8696

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,9600

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,1250

diatas Rp. 1000.000 10 4,7000

Total 96 4,9167

Sumber: Hasil data primer, 2006

124
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Compliance dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Compliance ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Compliance diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.28. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Compliance ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menjalankan prinsip-prinsip islam, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan

kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara

Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan

Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan

Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang berpendapatan

diatas Rp.1000.000 menyatakan setuju dengan rata-rata dimensi kualitas

pelayanan compliance with islamic law yang telah diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.
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» Pada variabel kedua dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri meniadakan bunga dalam tabungan dan

pinjaman, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan,

yang berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan setuju dengan rata-rata

dimensi kualitas pelayanan compliance with islamic law yang telah diberikan

oleh Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel ketiga dari compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk dan layanan yang sesuai

syari'ah Islam, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan,

yang berpendapatan kurang dari Rp.200.000 rrenyatakan setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, dan yang

berpendapatan diatas Rp.1000.000 juga menyatakan setuju dengan rata-rata

dimensi kualitas pelayanan compliance with islamic law yang telah diberikan

oleh Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel keempat dari compliance with islamic law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan pinjaman tanpa bunga, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang
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berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan agak setuju, sedangkan

yang berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan setuju dengan rata-rata

dimensi kualiias pelayanan compliance with islamic law yang telah diberikan

oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel kelima dari compliance with islamic law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk investasi bagi hasil, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang

berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyataKan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan rata-rata

dimensi kualitas pelayanan compliance with islamic law yang telah diberikan

oleh Bank Syari'ah Mandiri.
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Tabel.4.29.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Assurance Gaminan) dan uji untuk
masing-masing atribut dimensi Assurance Gaminan)ketika responden

Rata-Rata dimensi Assurance N Mean Signifikansi

RataRata Assurance kurang dari
Rp.200.000

30 4,8083

0,139

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,7174

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,9400

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,2500

diatas

Rp. 1000.000
10 4,8500

Total 96 4,8620

Atribut untuk masing-masing
dimensi Assurance (jaminan) N

1

Mean Signifkansi

Assurance1 kurang dari
Rp.200.000

30 4,8000

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,6957

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,9600
0,189

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,3750

diatas

Rp.1000.000
10 4,7000

Total 96 4,8542

Assurance2 kurang dari
Rp.200.000

30 4,7000

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,8696

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,7200
0,840

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 4,8750

diatas

Rp. 1000.000
10 4,9000

Total 96 4,7813



Assurance3 kurang dari
Rp.200.000

30 4,9333

0,164

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,7391

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 5,0800

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,5000

diatas

Rp. 1000.000
10 4,8000

Total 96 4,9583

Assurance4 kurang dari
Rp.200.000

30 4,8000

0,067

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,5652

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 5,0000

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,2500

diatas

Rp. 1000.000
10 5,0000

Total 96 4,8542

Sumber: Hasil data primer, 2006
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Assurance dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Assurance ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Assurance diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.29. Untuk
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mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Assurance ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri memiliki sifat yang dapat dipercaya oleh konsumen, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang

berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp.1000.000 menyatakan agak setuju dengan rata-rata

dimensi kualitas pelayanan Assurance yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

• Pada variabel kedua dari Assurance yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan layanan pertimbangan keuangan, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang dari

Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-

Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-

Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-

Rp.999.000 menyatakan agak setuju, begitu juga yang berpendapatan diatas

Rp.1000.000 menyatakan agak setuju dengan rata-rata dimensi kualitas

pelayananAssurance yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel ketiga dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri ramah dan sopan, para responden ketika dikelompokkan
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berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang dari Rp.200.000

menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000

menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000

menyatakan setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan

setuju, sedangkan yang berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan agak

setuju dengan rata-rata dimensi kualitas pelayanan Assurance yang telah

diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel keempat dari Assurance yang menyatakan bahwa tim Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pengetahuan dan pengalaman, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang

dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara

Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan

Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-

Rp.999.000 menyatakan setuju, begitu juga yang berpendapatan diatas

Rp.1000.000 menyatakan setuju dengan rata-rata dimensi kualitas pelayanan

Assurance yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.
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Tabel.4.30.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Relibility (keandalan) dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Relibility (keandalan) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Pendapatan

Rata-Rata dimensi Reliability
RataRata Reliability kurang dari

Rp.200.000

Rp.200.000-
Rp.399.000
Rp.400.000-
Rp.699.000

Rp.700.000-
Rp.999.000

diatas

Rp. 1000.000

Total

N Mean Signifikansi

30 4,8267

23 4,6957

25 4,8720
0,415

5,0500

10 4,6000

96 4,8021

Atribut untuk masing-masing
dimensi Reliability (keandalan) N Mean Signifikansi
Reliability1 kurang dari

Rp.200.000
30 4,9000

0,985

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,8261

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,9600

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 4,7500

diatas

Rp. 1000.000
10 4,8000

Total 96 4,8750
Reliability^ kurang dari

Rp.200.000
30 4,7000

0,102

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,4348

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 5,0800

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,0000

diatas

Rp. 1000.000
10 4,7000

Total 96 4,7604



Reliability^ kurang dari
Rp.200.000

30 4,7000

0,764

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,7826

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,7600

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,1250

diatas

Rp. 1000.000
10 4,7000

Total 96 4,7708

Reliability4 kurang dari
Rp.200.000

30 5,0667

0,713

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,9565

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,9200

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,1250

diatas

Rp. 1000.000
10 4,8000

Total 96 4,9792

Reliabillity5 kurang dari
Rp.200.000

30 4,7667

0,094

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,4783

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,6400

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,2500

diatas

Rp. 1000.000
10 4,0000

Total 96 4,6250

Sumber: Hasil data primer, 2006

133

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Reliability dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada
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perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Reliability ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Reliability diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.30. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Reliability ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam pelayanan dengan

waktu layanan yang cepat, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan

pendapatan, yang berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak

setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak

setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju,

yang berpendapatan RpJ00.000-Rp.999.000 menyatakan agak setuju, begitu

juga yang berpendapatan diatas Rp. 1000.000 juga menyatakan agak setuju

dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Reliability yang telah diberikan

oleh Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel kedua dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri mengintegerasikan nilai tambah bagi nasabah, para responden ketika

dibedakan berdasarkan pendidikan, yang berpendidikan ditingkat SMA

menyatakan agak setuju, yang berpendidikan di tingkat Diploma (D1-D3)

menyatakan setuju, yang berpendidikan di tingkat SI menyatakan agak setuju,
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sedangkan yang berpendidikan diatas SI menyatakan setuju dengan variabel

dari dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan Bank Syari'ah Mandiri

kepada responden.

Pada variabel ketiga dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan banyak variasi produk dan jenis pelayanan, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang

berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan variabel

dimensi kualitas pelayanan Reliability yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

Pada variabel keempat dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menjamin keamanan dalam bertransaksi, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang dari

Rp.200.000 menyatakan setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-

Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-

Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-

Rp.999.000 menyatakan setuju, begitu juga yang berpendapatan diatas

Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan variabel dimensi kualitas

pelayanan Reliability yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.
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• Pada variabel kelima dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri membuka banyak counter dan dibuka pada jam yang tepat, para

iesponden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang

berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatdcan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan vanabel

dimensi kualitas pelayanan Reliability yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

Tabel.4.31.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Relibility (keandalan) dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Relibility (keandalan) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Pendapatan

Rata-Rata dimensi Tangible N Mean Signifikansi
RataRata Tangible kurang dari

Rp.200.000
30 4,9000

0,603

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,9239

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 5,0500

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,1875

diatas

Rp. 1000.000
10 4,7750

Total 96 4,9557



Atribut masing-masing untuk
dimensi Tangible (bukti fisik) N Mean Signifikansi

Tangible1 kurang dari
Rp.200.000

30 5,1000

0,198

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,8696

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 5,1200

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,2500

diatas Rp. 1000.000 10 4,5000

Total 96 5,0000

Tangible2 kurang dari
Rp.200.000

30 4,9000

0,327

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 5,0000

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 5,0800

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,3750

diatas Rp. 1000.000 10 4,6000

Total 96 4,9792^

Tangible3 kurang dari
Rp.200.000

30 4,8333

0,628

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,9565

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 5,0400

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,2500

diatas Rp. 1000.000 10 5,1000

Total 96 4,9792

Tangible4 kurang dari
Rp.200.000

30 4,7667

0,942

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,8696

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,9600

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 4,8750

diatas Rp. 1000.000 10 4,9000

Total 96 4,8646

Sumber: Hasil data primer, 2006
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Tangible dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini. ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Tangible ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Tangible diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.31. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Tangible ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memiliki tampilan kantor dan fasilitas fisik yang menarik, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang

berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuji., yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan variabel

dimensi kuaiitas pelayanan Tangible yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.
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Pada variabel kedua dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri cepat dan efisien dalam bertransaksi, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang dari

Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-
Rp.399.000 menyatakan setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000

menyatakan setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000

Pada variabel ketiga dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri membuka banyak jam operasional, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang dari

Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-

Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-

Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-

Rp.999.000 menyatakan setuju, begitu juga yang berpendapatan diatas

Rp. 1000.000 menyatakan setuju dengan variabel dimensi kualitas pelayanan

Tangible yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel keempat dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memiliki banyak counter dan cabang sekaligus ruang tunggu

didalamnya yang nyaman, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan

pendapatan, yang berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak

setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak

setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju,

yang berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan agak setuju, begitu

juga yang berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan
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variabel dimensi kualitas pelayanan Tangible yang telah diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.

Tabel.4.32.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Empathy (empati) dan uji untuk
masing-masing atribut dimensi Empathy (empati) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Pendapatan

Rata-Rata dimensi Empathy
RataRata Empathy kurang dari

Rp.200.000
Rp.200.000-
Rp.399.000
Rp.400.000-
Rp.699.000
Rp.700.000-
Rp.999.000

diatas

Rp. 1000.000

Total

N

30

23

25

10

96

Mean Signifikansi

4,8620

4,8070

4,7940 0,925

5,0000

4,9150

4,8481

Atributmasing-masing untukdimensi
F.mpathv (empati) N Mean Signifikansi

Empathy1 kurang dari Rp.200.000 30 4,8000

0,830

Rp.200.000-Rp.399.000 23 4,8261

Rp.400.000-Rp.699.000 25 4,5600

Rp.700.000-Rp.999.000 8 4,8750

diatas Rp.1000.000 10 4,6000

Total 96 4,7292

Empathy2 kurang dari Rp.200.000 30 4,8000

Rp.200.000-Rp.399.000 23 4,9565

Rp.400.000-Rp.699.000 25 4,7200

Rp.700.000-Rp.999.000 8 4,8750

diatas Rp.1000.000 10 4,7000^

Total 96 4,8125

Empathy3 kurang dari Rp.200.000 30 4.7000

0,945

Rp.200.000-Rp.399.000 23 4,6522

Rp.400.000-Rp.699.000 25 4,6800

Rp.700.000-Rp.999.000 8 5,2500

diatas Rp.1000.000 10 4,9000

Total 96 4 7500
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Empathy4 kurang dari Rp.200.000 30 4,5667

0,543
Rp.200.000-Rp.399.000 23 5,0000

Rp.400.000-Rp.699.000 25 4,7600

Rp.700.000-Rp.999.000 8 4,6250

diatas Rp.1000.000 10 4,8000

Total 96 4,7500

Empathy5 kurang dari Rp.200.000 30 4,9333

0.576

Rp.200.000-Rp.399.000 23 4,8261

Rp.400.000-Rp.699.000 25 5,0000

Rp.700.000-Rp.999.000 8 5,1250

diatas Rp.1000.000 10 4,9000

Total 96 4,9375

Empathy6 kurang dari Rp.200.000 30 5,0667

0,848

Rp.200.000-Rp.399.000 23 4,7826

Rp.400.000-Rp.699.000 25 5,0400

Rp.700.000-Rp.999.000 8 5,5000

diatas Rp. 1000.000 10 5,2000

Total 96 5,0417

Empathy7 kurang dari Rp.200.000 30 5,1667

0,270

Rp.200.000-Rp.399.000 23 4,6087

Rp.400.000-Rp.699.000 25 4,8000

Rp.700.000-Rp.999.000 8 4,7500

diatas Rp. 1000.000 10 5,3000

Total 96 4,9167

Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Empathy dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Empathy ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Empathy diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang
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lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.32. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Empathy ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Empathy yang menyatakan bahwa Lokasi Bank

Syari'ah Mandiri mudah dijangkau, para responden ketika dikelompokkan

berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang dari Rp.200.000

menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000

menyatakan setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan

setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju,

sedangkan yang berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju

dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Empathy yang telah diberikan oleh

Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel kedua dari Empathy yang menyatakan bahwa nama, reputasi dan

image Bank Syari'ah Mandiri banyak dikenal, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang dari

Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-

Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-

Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-

Rp.999.000 menyatakan agak setuju, begitu juga yang berpendapatan diatas

Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan rata-rata dimensi kualitas

pelayanan Empathyyang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel ketiga dari Empathy yang menyatakan bahwa Adanya tempat

parkir yang nyaman, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan
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pendapatan, yang berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak

setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak

setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju,

yang berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan

yang berpendapatan diatas Rp.1000.000 menyatakan agak setuju dengan rata-

rata dimensi kualitas pelayanan Empathy yang telah diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.

Pada variabel kempat dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan data ukuran bank dalam aset dan modal, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang

dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara

Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-

Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-

Rp.999.000 menyatakan agak setuju, begitu juga yang berpendapatan diatas

Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan variabel dimensi kuaiitas

pelayanan Empathyyang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel kelima dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Manajemen

Bank Syari'ah Mandiri mempunyai kepercayaan yang tinggi, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang

dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara

Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan

Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-

Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang berpendapatan diatas
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Rp.i 000.000 menyatakan setuju dengan variabel dimensi kualitas pelayanan

Empathy yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel keenam dari Empathy yang menyaiakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan produk dan layanan yang menguntungkan, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang

berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp.1000.000 menyatakan agak setuju dengan rata-rata

dimensi kualitas pelayanan Empathy yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

Pada variabel ketujuh dari Empathy yang menyatakan bahwa Bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan tarif dan biaya pelayanan yang murah, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan

kurang dari Rp.200.000 menyatakan setuju, yang berpendapatan antara

Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan

Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan

Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan agak setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp.1000.000 menyatakan setuju dengan rata-rata

dimensi kualitas pelayanan Empathy yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.
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Tabel.4.33.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Responsiveness (ketanggapan) dan
uji untuk masing-masing atribut dimensi Responsiveness (ketanggapan)

ketika responden dikelompokkan berdasarkan Pendapatan
'• • •- • •- -——-— - - I • 1. —> M.I...I , ,., _ __

Rata-Rata dimensi Responsiveness N Mean Signifikansi
RataRata

Responsiveness
kurang dari
Rp.200.000

30 4,9003

0,788

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,7317

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,9724

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,1888

diatas

Rp. 1000.000
10 4,6830

Total 96 4,8801

Responsiveness (ketanggapan) N Mean Signifikansi
Responsiveness1 kurang dari

Rp.200.000
30 4,9667

0,517

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,6522

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,4800

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 4,5000

diatas

Rp. 1000.000
10 4,8000

Total 96 4,7083



Responsiveness2 kurang dari
Rp.200.000
Rp.200.000-
Rp.399.000
Rp.400.000-
Rp.699.000
Rp.700.000-
Rp.999.000

diatas

Rp. 1000.000
Total

30

23

25

10

96

4,9333

4,7391

4,9600 0,388

5,5000

4,8000

4,9271

Responsiveness3 kurang dari
Rp.200.000

30 4,9667

0,472

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,7826

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,8000

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,2500

diatas Rp. 1000.000 10 5,2000

Total 96 4,9271

Responsiveness4 kurang dari
Rp.200.000

30 4,7333

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,7826

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 6,5600 0,675

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,0000

diatas Rp. 1000.000 10 4,5000

Total 96 5,2188

Responsiveness5 kurang dari
Rp.200.000

30 4,7667

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,6957

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,3600 0,042

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,5000

diatas Rp.1000.000 10 4,0000

Total 96 4,6250

146



Responsiveness6 kurang dari
Rp.200.000

30 5,0333

0,215

Rp.200.000-
Rp.399.000

23 4,7391

Rp.400.000-
Rp.699.000

25 4,6800

Rp.700.000-
Rp.999.000

8 5,3750

diatas Rp. 1000.000 10 4,8000

Total 96 4,8750

Sumber: Hasil data primer, 2006
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Responsiveness dengan uji

anova ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan tidak

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat

signifikansi yang lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang

menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan

untuk dimensi Responsiveness ketika responden dikelompokkan berdasarkan

pendapatan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Responsiveness diuji atributnya satu persatu

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.33. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Responsiveness

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri mengetahui kondisi bisnis anda dan kecenderungan untuk

membantu, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan,
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yang berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan agak setuju, begitu juga

yang berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan

variabel dimensi kualitas pelayanan Responsiveness yang telah diberikan oleh

Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel kedua dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri dapat memenuhi kebutuhan individual, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang

dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara

Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan

Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan

Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan agak setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan setuju dengan variabel dimensi

kualitas pelayanan Responsiveness yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

Pada variabel ketiga dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan tanggap, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang

dari Rp.200.000 menyatakan setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-

Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-

Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-
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Rp.999.000 menyatakan setuju, begitu juga yang berpendapatan diatas

Rp.1000.000 menyatakan setuju dengan variabel dimensi kualitas pelayanan

Responsiveness yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel keempat dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan kredit dan kemudahan istilah dalam produk

dan layanan, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan,

yang berpendapatan kurang dari Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan antara Rp.200.000-Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang

berpendapatan Rp.400.000-Rp.699.000 menyatakan sangat setuju, yang

berpendapatan Rp.700.000-Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang

berpendapatan diatas Rp. 1000.000 menyatakan agak setuju dengan variabel

dimensi kualitas pelayanan Responsiveness yang telah diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.

Pada variabel kelima dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan banyak cabang, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang dari

Rp.200.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan antara Rp.200 000-

Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-

Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpenaapatan Rp.700.000-

Rp.999.000 menyatakan agak setuju, sedangkan yang berpendapatan diatas

Rp.1000.000 menyatakan agak setuju dengan variabel dimensi kualitas

pelayanan Responsiveness yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.
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Pada variabel keenam dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan efisien, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, yang berpendapatan kurang

dari Rp.200.000 menyatakan setuju, yang berpendapatan antara Rp.200.000-

Rp.399.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.400.000-

Rp.699.000 menyatakan agak setuju, yang berpendapatan Rp.700.000-

Rp.999.000 menyatakan setuju, sedangkan yang berpendapatan diatas

Rp.1000.000 menyatakan agak setuju dengan rata-rata dimensi kualitas

pelayanan Responsiveness yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

e.Hipotesis 6

Tabel.4.34.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Compliance with Islamic Law dan
uji untuk masing-masing atribut dimensi Compliance with Islamic Law ketika

responden dikelompokkan berdasarkan Pekerjaan

Rata-Rata dimensi Compliance N Mean Signifikansi
RataRata Compliance Profesional 9 5,0444

0,557

Manajer/Eksekutif 3 5,0667
Akademik/pendidik 5 4,7200
Ibu Rumah Tangga 1 5,4000

Wiraswasta 14 4,6857
Mahasiswa/pelajar 64 4,9344
Total 96 4,9063

Atribut masing-masing untuk
dimensi Compliance (kesesuaian)
Compliance! | Profesional

N Mean

5,2222

Signifikansi
0,110



Manajer/Eksekutif 3 5,3333

Akademik/pendidik 5 4,8000

Jbu Rumah Tangga 1 5,0000

Wiraswasta 14 4,4286

Mahasiswa/pelajar 64 4,9375

Total 96 4,8958
Compliance2 Profesional 9 5,1111

0,940

Manajer/Eksekutif 3 4,6667

Akademik/pendidik 5 5,0000
Ibu Rumah Tangga 1 5,0000

Wiraswasta 14 4,7143

Mahasiswa/pelajar 64 4,8438
Total 96 4,8542

Compliance3 Profesional 9 5,2222

Manajer/Eksekutif 3 5,3333
Akademik/pendidik 5 4,8000
Ibu Rumah Tangga 1 6,0000 0,599
Wiraswasta 14 5,0714
Mahasiswa/pelajar 64 5,1719
Total 96 5,1563

Compliance4 Profesional 9 4,7778
Manajer/Eksekutif 3 4,6667
Akademik/pendidik 5 4,4000

0,755Ibu Rumah Tangga 1 6,0000
Wiraswasta 14 4,5714
Mahasiswa/pelajar 64 4,7344
Total 96 4,7083

Compliance5 Profesional 9 4,8889

0,684

Manajer/Eksekutif 3 5,3333
Akademik/pendidik 5 4,6000
Ibu Rumah Tangga 1 5,0000
Wiraswasta 14 4,6429
Mahasiswa/pelajar 64 4,9844
Total 96 4,9167

Sumber: Hasil di.ita primer, 2006
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Compliance dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada
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perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Compliance ketika responden dikelompokkan berdasarka'i pekerjaan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Compliance diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.34. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Compliance ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menjalankan prinsip-prinsip islam, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status

pekerjaan sebagai profesional menyatakan setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju

dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Compliance with Islamic Law

yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel kedua dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri meniadakan bunga dalam tabungan dan

pinjaman, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang

memiliki status pekerjaan sebagai profesional menyatakan setuju, yang
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memiliki status pekerjaan sebagai manajer menyatakan agak setuju, yang

memiliki status pekerjaan sebagai akademik/pendidik menyatakan setuju, yang

memiliki status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang

memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu

juga yang memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak

setuju dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Compliance with Islamic

Law yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel ketiga dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk dan layanan yang sesuai

syari'ah Islam, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan,

yang memiliki status pekerjaan sebagai profesional menyatakan setuju, yang

memiliki status pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang

memiliki status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju,

yang memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan setuju, begitu

juga yang memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan

setuju dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Compliance with Islamic

lawyang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel keempat dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan pinjaman tanpa bunga, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status

pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai manajer menyatakan agak setuju, yang memiliki status
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pekerjaan sebagai akademik/pendidik menyatakan sangat setuju, yang

memiliki status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan agak setuju,

yang memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju,

begitu juga yang memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga

menyatakan agak setuju dengan variabel dimensi kualitas pelayanan

Compliance with Islamic Law yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

Pada variabel kelima dari Compliance with Islamic Law yang menyatakan

bahwa Bank Syari'ah Mandiri menyediakan produk investasi bagi hasil, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status

pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju

dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Compliance with Islamic Law

yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.
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Tabel.4.35.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Assurance Gaminan) dan uji untuk
masing-masing atribut dimensi Assurance Gaminan)ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Pekerjaan

Rata-Rata dimensi Assurance N Mean Signifikansi

RataRata Assurance Profesional 9 4,8056

0,980

Manajer/Eksekutif 3 5,2500

Akademik/pendidik 5 4,3000

Ibu Rumah Tangga 1 5,5000

Wiraswasta 14 4,8214

Mahasiswa/pelajar 64 4,8945

Total 96 4,8620

Assurance (jaminan) N Mean Signifikansi

Assurance1 Profesional 9 4,7778

0,276

Manajer/
Eksekutif

3 5,3333

Akademik/

pendidik
5 4,2000

Ibu Rumah

Tangga
1 5,0000

Wiraswasta 14 4,7143

Mahasiswa/

pelajar
64 4,9219

Total 96 4,8542

Assurance2 Profesional 9 4,7778

0,035

Manajer/
Eksekutif

3 5,3333

Akademik/

pendidik
5 4,0000

Ibu Rumah

Tangga
1 6,0000

Wiraswasta 14 4,7857

Mahasiswa/

pelajar
64 4,7969

Total 96 4,7813



Assurance3 Profesional 9 4,7778

0,740

Manajer/
Eksekutif

3 5,0000

Akademik/

pendidik
5 4,8000

Ibu Rumah

Tangga
1 6,0000

Wiraswasta 14 4,8571

Mahasiswa/pelajar 64 5,0000

Total 96 4,9583

Assurance4 Profesional 9 4,8889

0,275

Manajer/
Eksekutif

3 5,3333

•

Akademik/

pendidik
5 4,2000

Ibu Rumah

Tangga
1 5,0000

Wiraswasta 14 4,9286

Mahasiswa/pelajar 64 4,8594

Total 96 4,8542

Sumber: Hasil data primer, 2006
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Assurance dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Assurance ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan ditolak.

Begitu juga ketika dimensi Assurance diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan juga tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, kecuali atribut kedua dari assurance yang

menunjukkan perbedaan yang signifikan, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi
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yang lebih kecil dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.35. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Assurance ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri memiliki sifat yang dapat dipercaya oleh konsumen, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status

pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju

dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Assurance yang telah diberikan

oleh Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel kedua dari Assurance yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan layanan pertimbangan keuangan, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai

akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju
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dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Assurance yang telah diberikan

oleh Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel ketiga dari Assurance yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syari'ah Mandiri ramah dan sopan, para responden ketika dikelompokkan

berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan sebagai profesional

menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai manajer

menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai akademik/pendidik

menyatakah agak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai ibu rumah

tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai

wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu juga yang memiliki status

pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju dengan variabel

dimensi kualitas pelayanan Assurance yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

Pada variabel keempat dari Assurance yang menyatakan bahwa tim Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pengetahuan dan pengalaman, para responds

ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjt

sebagai profesional menvatakan agak setuju, yang memiliki status pekerji

sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebage

akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu juga yang memiliki status

pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju dengan variabel

ten

laan

iaan

?ai
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dimensi kualitas pelayanan Assurance yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

Tabel.4.36.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Reliability (keandalan) dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Reliability (keandalan) ketika

responden dikelompokkan berdasarkan Pekerjaan

Rata-Rata dimensi Reliability
RataRata Reliability Profesional

N Mean

4,5333
Signifikansi

Manajer/Eksekutif
Akademik/pendidik
Ibu Rumah Tangga
Wiraswasta

Mahasiswa/pelajar
Total

14

64

96

5,0667

4,1200

5,4000

4,9429

4,8406

4,8021

Atribut untuk masing-masing
dimensi Reliability (keandalan) N Mean Signifikansi
Reliabilityl Profesional 9 4,6667

Manajer/Eksekutif 3 4,0000
Akademik/pendidik 5 4,0000
Ibu Rumah Tangga 1 6,0000 0,161
Wiraswasta 14 4,7857
Mahasiswa/pelajar 64 5,0156
Total 96 4,8750

Reliability2 Profesional 9 4,3333
Manajer/Eksekutif 3 5,3333

0,051

Akademik/pendidik 5 4,0000
Ibu Rumah Tangga 1 6,0000
Wiraswasta 14 5,0000
Mahasiswa/pelajar 64 4,7813
Total 96 4,7604

Reliability3 Profesional 9 4,6667

0,070

Manajer/Eksekutif 3 5,6667
Akademik/pendidik 5 4,2000
Ibu Rumah Tangga 1 5,0000
Wiraswasta 14 5,1429
Mahasiswa/pelajar 64 4,7031
Total 96 4,7708 1 1

0,031



Reliability Profesional 9 4,7778

0,231

Manajer/Eksekutif 3 5,3333
Akademik/pendidik 5 4,4000
Ibu Rumah Tangga 1 5,0000
Wiraswasta 14 5,0000
Mahasiswa/pelajar 64 5,0313
Total 96 4,9792

Reliability5 Profesional 9 4,2222

0,513

Manajer/Eksekutif 3 5,0000
Akademik/pendidik 5 4,0000
Ibu Rumah Tangga 1 5,0000
Wiraswasta 14 4,7857
Mahasiswa/pelajar 64 4,6719

•

Total 96 4,6250
Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Reliability dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan menunjukkan perbedaan

yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil

dan alpha =0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada perbedaan yang

signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi Reliability ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan diterima.

Namun, ketika dimensi Reliability diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan tidak menunjukkan perbedaan

yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar

dari alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.36. Untuk mengetahui rata-

rata item masing-masing atribut dari dimensi Reliability ketika responden

dikelompokkan berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam pelayanan dengan

160
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waktu layanan yang cepat, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan

pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan sebagai profesional menyatakan

agak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai manajer menyatakan agak
setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai akademik/pendidik menyatakan

agak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai ibu mmah tangga
menyatakan sangai setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta

menyatakan agak setuju, sedangkan yang memiliki status pekerjaan sebagai

mahasiswa juga menyatakan setuju dengan variabel dimensi kualitas

pelayanan Reliability yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel kedua dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri mengintegerasikan nilai tambah bagi nasabah, para responaen ketika

dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan
sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan
sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai
akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan
sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan setuju, sedangkan yang memiliki
status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju dengan
variabel dimensi kualitas pelayanan Reliability yang telah diberikan oleh Bank
Syari'ah Mandiri.

Pada variabel ketiga dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah
Mandiri menyediakan banyak variasi produk dan jenis pelayanan, para
responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status
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pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai wiraswasta menyacakan setuju, sedangkan yang memiliki

status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju dengan

variabel dimensi kualitas pelayanan Reliability yang telah diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.

Pada variabel keempat dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menjamin keamanan dalam bertransaksi, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai

akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai wiraswasta menyatakan setuju, begitu juga yang memiliki status

pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan setuju dengan variabel dimensi

kualitas pelayanan Reliability yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

Pada variabel kelima dari Reliability yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri membuka banyak counter dan dibuka pada jam yang tepat, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status

pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status
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pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju

dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Reliability yang telah diberikan

oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Tabel.4.37.

Hasil uji Anovauntuk Rata-Rata Dimensi Tangible (bukti fisik) dan uji
untuk masing-masing atribut dimensi Tangible (bukti fisik) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Pekerjaan

Rata-Rata dimensi Tangible N Mean Signifikansi

RataRata Tangible Profesional 9 4,7222

0,017

Manajer/Eksekutif 3 5,3333

Akademik/pendidik 5 4,1500

Ibu Rumah Tangga 1 5,7500

Wiraswasta 14 5,1250

Mahasiswa/pelajar 64 4,9844

Total 96 4,9557

Atribut untuk i

Tangible (bukt
nasing-masing dimensi
i fisik) N Mean Siginifikansi

Tangible 1 Profesional 9 4,2222

0,007

Manajer/
Eksekutif

3 5,0000

Akademik

/pendidik
5 4,4000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000

Wiraswasta 14 5,3571

Mahasiswa/

pelajar
64 5,0625

Total 96 5,0000
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Tangible2 Profesional 9 4,6667
Manajer/
Eksekutif

3 5,3333

Akademik/

pendidik 5 4,2000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000
0,134

Wiraswasta 14 5,0000
Mahasiswa/

pelajar 64 5,0469

Total 96 4,9792
•i , 1

Tangible3 Profesional 9 5,1111

0,012

Manajer/
Eksekutif

3 5,3333

Akademik/

pendidik 5 3.8000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000
Wiraswasta 14 5,1429
Mahasiswa/

pelajar 64 4,9844

Total 96 4,9792
Tangible4 Profesional 9 4,8889

0,246

Manajer/
Eksekutif

3 5,6667

Akademik/pendidik 5 4,2000
Ibu Rumah Tangga 1 5,0000
Wiraswasta 14 5,0000
Mahasiswa/

pelajar 64 4,8438

.

Total 96 4,8646 1
Sumber: Hasil data primer, 2006

Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Tangible dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05. Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan untuk dimensi

Tangible ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan diterima.
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Begitu juga ketika dimensi Tangible diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan dua atribut dari dimensi

Tangible yaitu atribut kesatu dan ketiga tidak menunjukkan perbedaan yang

signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari

alpha =0,05, sedangkan dua atribut lain dari Tangible yaitu Tangible kesatu dan

Tangible ketiga menunjukkan perbedaan yang signifikan, ditunjukkan dengan

tingkat signifikansi yang lebih besar dari alpha =0,05, seperti diperlihatkan pada

tabel.4.37. Urituk mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi

Tangible ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan adalah sebagai

berikut:

• Pada variabel pertama dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memiliki tampilan kantor dan fasilitas fisik yang menarik, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status

pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan setuju dengan

variabel dimensi kualitas pelayanan Tangible yang telah diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel kedua dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri cepat dan efisien dalam bertransaksi, para responden ketika
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dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai

akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan setuju, begitu juga yang memiliki

status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan setuju dengan variabel

dimensi kualitas pelayanan Tangible yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

Pada variabel ketiga dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri membuka banyak jam operasional, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai

manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai

akademik/pendidik menyatakan agak tidak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju

dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Tangible yang telah diberikan oleh

Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel keempat dari Tangible yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri memiliki banyak counter dan cabang sekaligus ruang tunggu

didalamnya yang nyaman, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan
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pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan sebagai profesional menyatakan

agak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai manajer men}'atakan

setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai akademik/pendidik menyatakan

agak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai ibu mmah tangga

menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta

menyatakan setuju, sedangkan yang memiliki status pekerjaan sebagai

mahasiswa juga menyatakan agak setuju dengan variabel dimensi kualitas

pelayanan Tangible yang telahdiberikan oleh BankSyari'ah Mandiri.

Tabel.4.38.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Empathy (empati) dan uji untuk
masing-masing atribut dimensi Empathy (empati) ketika responden

dikelompokkan berdasarkan Pekerjaan

Rata-Rata dimensi Empathy
RataRata Empathy Profesional

Manajer/Eksekutif
Akademik/pendidik
Ibu Rumah Tangga
Wiraswasta

Mahasiswa/pelajar
Total

Atribut untuk masing-masing dimensi
Empathy (empati)
Empathy 1 Profesional

Manaj er/Eksekutif

Akademik/pendidik
Ibu Rumah Tangga
Wiraswasta

Mahasiswa/pelajar
Total

N

14

64

96

N

14

J>4
96

Mean

4,5567

4,7167

4,0260

6,0000

4,8164

4,9484

4,8481

Mean

4,3333

5,3333

3,8000

6,0000

4,4286

4,8750

4,7292

Signifikansi

0,004

Signifikansi

0,033
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Empathy2 Profesional 9 4,7778

0,124

Manajer/Eksekutif 3 3,6667

Akademik/pendidik 5 4,0000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000

Wiraswasta 14 4,7857

Mahasiswa/pelajar 64 4,9219

Total 96 4,8125

Empathy3 Profesional 9 4,5556

0,136

Manajer/Eksekutif 3 5,0000

Akademik/pendidik 5 3,8000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000

Wiraswasta 14 4,7143

, Mahasiswa/pelajar 64 4,8281

Total 96 4,7500

Empathy4 Profesional 9 4,3333

0,148

Manajer/Eksekutif 3 4,0000

Akademik/pendidik 5 4,2000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000

Wiraswasta 14 4,9286

Mahasiswa/pelajar 64 4,8281

Total 96 4,7500

Empathy5 Profesional 9 4,7778

0,001

Manajer/Eksekutif 3 5,6667

Akademik/pendidik 5 3,8000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000

Wiraswasta 14 4,9286

Mahasiswa/pelajar 64 5,0000

Total 96 4,9375

Empathy6 Profesional 9 4,5556

0,234

Manaj er/Eksekutif 3 5,3333

Akademik/pendidik 5 4,6000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000

Wiraswasta 14 5,1429

Mahasiswa/pelajar 64 5,0938

Total 96 5,0417

Empathy7 Profesional 9 4,5556

0,093

Manajer/Eksekutif 3 4,0000

Akademik/pendidik 5 4,0000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000

Wiraswasta 14 4,7857

Mahasiswa/pelajar 64 5,0938

Total 96 4,9167
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Empathy dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan menunjukkan perbedaan

yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil

dari alpha = 0,05 yang berarti signifikan. Jadi, hipotesis penelitian yang

menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan

untuk dimensi Empathy ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan

diterima.

Begitu juga ketika dimensi Empathy diuji atributnya satu persatu ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan atribut empathy satu dan

emphaty lima tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, ditunjukkan dengan

tingkat signifikansi yang lebih kecil dari alpha = 0,05, sedangkan dua atribut lain

dari Empathy yaitu empathy kesatu dan empathy kelima menunjukkan perbedaan

yang signifikan, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari

alpha = 0,05, seperti diperlihatkan pada tabel.4.38. Untuk mengetahui rata-rata

item masing-masing atribut dari dimensi Empathy ketika responden

dikelompokkan berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Empathy yang menyatakan bahwa Lokasi Bank

Syari'ah Mandiri mudah dijangkau, para responden ketika dikelompokkan

berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan sebagai profesional

menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai manajer

menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai akademik/pendidik

menyatakan agak tidak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai ibu

rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki status pekerjaan
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^bagai wiraswasta menyatakan setuju, begitu juga yang memiliki status

pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju dengan variabel

dimensi kualitas pelayanan Empathy yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

• Pada variabel kedua dari Empathy yang menyatakan bahwa nama, reputasi dan

image Bank Syari'ah Mandiri banyak dikenal, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai manajer menyatakan agak tidak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju

dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Empathy yang telah diberikan oleh

Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel ketiga dari Empathy yang menyatakan bahwa Adanya tempat

parkir yang nyaman, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan

pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan sebagai profesional menyatakan

agak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai manajer menyatakan

setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai akademik/pendidik menyatakan

agak tidak setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga

menyatakan sangat setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta

menyatakan agak setuju, sedangkan yang memiliki status pekerjaan sebagai

set
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mahasiswa juga menyatakan agak setuju dengan variabel dimensi kualitas

pelayanan Empathy yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel kempat dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan data ukuran bank dalam aset dan modal, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai manajer menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu mmah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju

dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Empathy yang telah diberikan oleh

Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel kelima dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Manajemen

Bank Syari'ah Mandiri mempunyai kepercayaan yang tinggi, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang r.emiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai

akademik/pendidik menyatakan agak tidak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, sedangkan yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan setuju dengan
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variabel dimensi kualitas pelayanan Empathy yang telah diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel keenam dari Empathy yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah

Mandiri menyediakan produk dan layanan yang menguntungkan, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status

pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan setuju, begitu juga yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan setuju dengan

variabel dimensi kualitas pelayanan Empathy yang te'ah diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel ketujuh dari Empathy yang menyatakan bahwa Bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan tarif dan biaya pelayanan yang murah, para

responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status

pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai manajer menyatakan agak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang

memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju,

sedangkan yang memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa menyatakan
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setuju dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Empathy yang telah

diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Tabel.4.39.

Hasil uji Anova untuk Rata-Rata Dimensi Responsiveness (ketanggapan) dan
uji untuk masing-masing atribut dimensi Responsiveness (ketanggapan)

ketika responden dikelompokkan berdasarkan Pekerjaan

Rata-Rata dimensi Responsiveness N Mean Signifikansi

RataRata

Responsiveness

Profesional
9 4,3700

0,252

• Manajer/Eksekutif 3 5,4433

Akademik/pendidik 5 4,1660

Ibu Rumah Tangga 1 5,1700

Wiraswasta 14 4,7621

Mahasiswa/pelajar 64 5,0025

Total 96 4,8801

Atribut masing-masing untuk dimensi
Responsiveness (ketanggapan) N Mean Signifikan

Responsiveness1 Profesional 9 4,3333

0,163

Manajer/
Eksekutif

3 5,6667

Akademik/

pendidik
5 4,2000

Ibu Rumah Tangga 1 5,0000

Wiraswasta 14 4,2857

Mahasiswa/

pelajar
64 4,8438

Total 96 4,7083

Responsiveness2 Profesional 9 4,5556

0,375

Manajer/
Eksekutif

3 5,6667

Akademik

pendidik
5 4,4000

Ibu Rumah Tangga 1 5,0000

Wiraswasta 14 4,8571

Mahasiswa/

pelajar
64 5,0000

Total 96 4,9271
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Responsiveness3 Profesional 9 4,6667

0,102

Manajer/
Eksekutif

3 5,6667

Akademik/

pendidik
5 4,2000

Ibu Rumah Tangga 1 6,0000

Wiraswasta 14 5,0714

Mahasiswa/

pelajar
64 4,9375

Total 96 4,9271

Responsiveness4 Profesional 9 4,6667

0,983

Manajer/
Eksekutif

3 5,3333

Akademik/

pendidik
5 4,0000

Ibu Rumah Tangga 1 5,0000

Wiraswasta 14 4,7143
Mahasiswa/

pelajar
64 5,5000

Total 96 5,2188

Responsiveness5 Profesional 9 3,6667

0,050

Manajer/
Eksekutif

• >

5,0000

Akademik/

Pendidik
5 3,8000

Ibu Rumah Tangga 1 5,0000
Wiraswasta 14 4,8571
Mahasiswa/

pelajar
64 4,7500

Total 96 4,6250
Responsiveness6 Profesional 9 4,3333

0,196

Manajer/
Eksekutif

3 5,3333

Akademik/

pendidik 5 4,4000

Ibu Rumah Tangga 1 5,0000
Wiraswasta 14 4,7857
Mahasiswa/

pelajar
64 4,9844

Total 96 4,8750

Sumber: Hasil data primer, 2006
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Hasil rata-rata dimensi kualitas pelayanan Respos'veness dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05 yang berarti tidak signifikan. Jadi, hipotesis

penelitian yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi

kualitas pelayanan untuk dimensi Responsiveness ketika responden

dikelompokkan berdasarkan pekerjaan ditolak.

Begitu'juga ketika dimensi Responsiveness diuji atributnya satu persatu

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan atribut juga tidak

menunjukkan perbedaan yang signifikan, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi

yang lebih besar dari alpha = 0,05, yang berarti signifikan, kecuali atribut kelima

dari responsiveness >ang tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, ditunjukkan dengan signifikansi

sama dengan alpha = 0,050, seperti diperlihatkan pada tabel.4.39. Untuk

mengetahui rata-rata item masing-masing atribut dari dimensi Responsiveness

ketika responden dikelompokkan berdasarkanpekerjaan adalah sebagai berikut:

• Pada variabel pertama dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri mengetahui kondisi bisnis anda dan kecenderungan untuk

membantu, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan,

yang memiliki status pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju,

yang memiliki status pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang

memiliki status pekerjaan sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju,

yang memiliki status pekerjaan sebagai ibu mmah tangga menyatakan setuju,
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yang memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju,
sedangkan yang memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa menyatakan
agak setuju dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Responsiveness yang

telah diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

, Pada variabel kedua dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri dapat memenuhi kebutuhan individual, para responden
ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan
sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai
akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan
sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, sedangkan yang memiliki status

pekerjaan sebagai mahasiswa menyatakan setuju dengan variabel dimensi
kualitas pelayanan Responsiveness yang telah diberikan oleh Bank Syari'ah

Mandiri.

. Pada variabel ketiga dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Staff Bank

Syan'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan tanggap, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai

akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai ibu rumah tangga menyatakan sangat setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan setuju, sedangkan yang memiliki



177

status pekerjaan sebagai mahasiswa menyatakan agak setuju dengan variabel

dimensi kualitas pelayanan Responsiveness yang telali diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.

Pada variabel keempat dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan kredit dan kemudahan istilah dalam produk

dan layanan, para responden ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan,

yang memiliki status pekerjaan sebagai profesional menyatakan agak setuju,

yang memiliki status pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang

memiliki status pekerjaan sebagai akademik/pendidik menyatakan agak setuju,

yang memiliki status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju,

yang memiliki status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju,

sedangkan yang memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa menyatakan

setuju dengan variabel dimensi kualitas pelayanan Responsiveness yang telah

diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri.

Pada variabel kelima dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri menyediakan banyak cabang, para responden ketika

dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak tidak setuju, yang memiliki status

pekerjaan sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai akademik/pendidik menyatakan agak tidak setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki

status pekerjaan sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, sedangkan yang

memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan setuju dengan
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variabel dimensi kualitas pelayanan Responsiveness yang telah diberikan oleh

Bank Syari'ah Mandiri.

• Pada variabel keenam dari Responsiveness yang menyatakan bahwa Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pelayanan yang cepat dan efisien, para responden

ketika dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yang memiliki status pekerjaan

sebagai profesional menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai manajer menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan sebagai

akademik/pendidik menyatakan agak setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai ibu rumah tangga menyatakan setuju, yang memiliki status pekerjaan

sebagai wiraswasta menyatakan agak setuju, sedangkan yang memiliki status

pekerjaan sebagai mahasiswa juga menyatakan agak setuju dengan variabel

dimensi kualitas pelayanan Responsiveness yang telah diberikan oleh Bank

Syari'ah Mandiri.

4.3.3. Pembahasan Penelitian

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel

independen XI (compliance with islamic law), X2 (assurance), X3 (reliability),

X4 (tangible), X5 (empathy), X6 (responsiveness) memiliki pengaruh sebesar 30,5

persen terhadap variabel Y (kualitas pelayanan secara keselumhan ), selebihnya

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak bisa dijelaskan dalam model regresi yang

diperoleh. Sehingga pihak manajemen perlu mencari dan mempertimbangkan

faktor lain diluar dimensi kualitas pelayanan yang memiliki pengamh lebih besar

dari dimensi kualitas pelayanan pada Bank Syari'ah Mandiri tersebut.
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Hasil uji analisis regresi linier berganda membuktikan bahwa dimensi

kualitas pelayanan XI (compliance with islamic law), X2(assurance), X3

(reliability), X4 (tangible), X5 (empathy), X6 (responsiveness) pada Bank

Syari'ah Mandiri memiliki pengaruh terhadap variabel Y (kualitas pelayanan

secara keseluruhan (overall service quality)) ketika diuji secara keseluruhan.

Namun ketika diuji satu persatu hanya variabel X2 (assurance) yang memiliki

signifikansi (pengamh nyata) sehingga hanya variabel dimensi assurance yang

berpengaruh secara signifikan terhadap keselumhan kualitas pelayanan (overall

service quality)/Y. Oleh karena itu, pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri

hams lebih mempertahankan dan meningkatkan dimensi assurance yang

berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan kualitas pelayanan Bank Syari'ah

Mandiri. Yang berarti pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri hams lebih

memperhatikan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, penyediaan layanan

pertimbangan keuangan, keramahan dan kesopanan para staff dalam melayani,

sekaligus meningkatkan pengetahuan dan pegalaman tim Manajemen Bank

Syari'ah Mandiri terhadap operasionalisasinya. Hal tersebut jika bisa

dipertahankan secara terns menerus akan menjadi diferensiasi tersendiri yang

unik, yang membedakanya dengan Bank Syari'ah lain. Selain itu, pihak

manajemen hams meningkatkan dimensi lainnya agar lebih bisa dirasakan oleh

nasabah yang bertransaksi di Bank Syari'ah, sehingga mampu memberikan

kontribusi pemberian layanan lebih besar.

Sedangkan hasil pengujian rata-rata dimensi kualitas pelayanan dengan uji

Anova, ketika responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin tidak
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menunjukkan perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan yang

ditunjukkan dengan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari probabilitas

alpha = 0,05, sehingga hipotesis penelitian yang mengatakan ada perbedaan yang

signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan ketika responden

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin ditolak. Kecuali pada dimensi X3

(reliability) yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan

perempuan yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari

probabibilitas alpha = 0,05. Sehingga pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri

perlu memperhatikan pemberian pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, dengan

segera, akurat dan memuaskan yang mencakup pemberian kenyamanan dan

ketenangan dalam pelayanan dengan waktu yang cepat, mengintegerasikan

pelayanan nilai tambah bagi nasabah, penyediaan banyak variasi produk dan

layanan, memberikan keamanan dalam bertransaksi dan membuka banyak conter

dengan jam buka yang tepat.

Begitu juga ketika dimensi kualitas pelayanan yang dikelompokkan

berdasarkan jenis kelamin diuji satu persatu juga tidak menunjukkan perbedaan

yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat sigrifikansi yang lebih besar

dari alpha = 0,05 untuk masing-masing atribut yang diuji.

Hasil uji rata-rata setiap dimensi kualitas pelayanan dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan usia tidak menunjukkan perbedaan

yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar

dari alpha = 0,05, sehingga hipotesis penelitian yang mengatakan ada perbedaan

yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan ketika responden
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responsiveness yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan,

ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari alpha = 0,05. Ini

berarti pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri hams lebih memperhatikan

kemudahan dalam melakukan hubungan dengan nasabah, melakukan komunikasi

yang baik, memperhatikan kebutuhanpribadi dan juga memahami kebutuhan para

pelanggan secara lebih dalam, perhatian tesebut juga mencakup penempatan

lokasi bank yang mudah dijangkau, meningkatkan image dan reputasi bank,

menyediakan tempat parkir yang nyaman, memberikan laporan ukuran bank

dalam asset dan modal, memercayakan pada manajemen bank, memberikan

keuntungan yang lebih baik dibanding bank konvensional sekaligus memberikan

pelayanan yang murah. Selain itu, pihak manajemen juga harus lebihmemberikan

pelayanan dengan tanggap yang mencakup pengetahuaa kondisi bisnis pribadi

nasabah dan kecenderungannya untuk membantu, dapat memenuhi kebutuhan

individual, menyediakan kredit dan juga kemudahan istilah didalamnya,

menyediakan banyak cabang sekaligus memberikan pelayanan yang cepat dan

efisien.

Uji satu persatu setiap dimensi kualitas pelayanan ketika dikelompokkan

berdasarkan usia juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang

ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari alpha= 0,05 kecuali

beberapa atribut dari dimensi kualitas pelayanan yang menunjukkan perbedaan

yang signifikan yangditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebihkecil dari

alpha = 0,05, seperti pada atribut compliance kelima yaitu dalam penyediaan
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produk investasi bagi hasil, atribut reliability kesatu yaitu dalam hal ketenangan

dan kenyamanan pelayanan dengan waktu yang cepat, dan atribut reliability

kelima yaitu dalam pembukaan counter yang buka pada jam yang tepat, begitu

juga dengan atribut empathy kesatu yaitu mudah terjangkaunya lokasi bank,

atribut empathy kedua yaitu dikenalnya image dan reputasi bank, atribut empathy

ketiga yaitu penyediaan tempat parkir yang nyaman, dan atribut empathy ketujuh

yaitu penyediaan biaya layanan yang murah. Selair itu juga pada atribut

responsiveness satu yaitu pengetahuan tentang kondisi bisnis pribadi dan

kecenderuangan untuk membantu, atribut responsiveness kedua yaitu dapat

memenuhi kebutuhan individual, atribut responsiveness ketiga yaitu pelayanan

staff yang cepat dan tanggap, atribut responsiveness kelima yaitu adanya banyak

cabang, dan atribut responsiveness keenam yaitu pelayanan conter yang cepat dan

efisien.

Hasil uji rata-rata setiap dimensi kualitas pelayanan dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, sehingga hipotesis penelitian yang mengatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan ditolak. Begitu juga ketika

dimensi kualitas pelayanan yang dikelompokkan berdasarkan pendidikan diuji

satu persatu juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan
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dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari alpha = 0,05 untuk masing-

masing atribut yang diuji.

Hasil uji rata-rata setiap dimensi kualitas pelayanan dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, sehingga hipotesis penelitian yang mengatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pendapatan ditolak. Begitu juga ketika

dimensi kualitas pelayanan yang dikelompokkan berdasarkan pendapatan diuji

satu persatu juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan

dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari alpha = 0,05 untuk masing-

masing atribut yang diuji.

Hasil uji rata-rata setiap dimensi kualitas pelayanan dengan uji anova

ketika responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang

lebih besar dari alpha = 0,05, sehingga hipotesis penelitian yang mengatakan ada

perbedaan yang signifikan pada setiap dimensi kualitas pelayanan ketika

responden dikelompokkan berdasarkan pekerjaan ditolak. Kecuali pada rata-rata

dimensi Reliability, Tangible dan Empathy yang menunjukkan adanya perbedaan

yang signifikan, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari

probabilitas alpha 0,05. yang berarti secara rata-rata keselumhan pihak manajemen

Bank Syari'ah Mandiri hams memperhatikan dimensi reliability, dengan

meningkatkan pemberian pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, dengan segera,
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akurat dan memuaskan, memberikan kenyamanan dan ketenangan pelayanan

dengan waktu yang cepat, mengintegerasikan pelayanan nilai tambah,

menyediakan banyak variasi produk dan layanan, memberikan keamanan dalam

bertransaksi dan membuka banyak conter dengan jam buka yang tepat. Begitu juga

hams memperhatikan faktor Tangible dengan meningkatkan penampilan luar yang

nyaman untuk dipandang, memberikan pelayann yang cepat dan efisien dalam

bertransaksi, membukan banyak jam operasi, membagi ruang conter dalam bank

dan cabanya juga ruang tunggu didalamnya yang nyaman, selain itu juga

memperhatikan peningkatan kemudahan melakukan hubungan, berkomunikasi

dengan baik dengan memahami kebutuhan para pelanggan, menempatkan lokasi

bank agar mudah dijangkau, meningkat image dan reputasi bank, menyediakan

tempat parkir yang nyaman, menyediakan ukuran bank (dalam asset dan modal),

memberikari kepercayaan pada manajemen bank, memberikan keuntungan yang

lebih baik dibandingkan dengan bunga pada bank konvensional, dan memberikan

biaya pelayanan yang murah, dengan memprioritaskan perhatian pada faktor

pekerjaan nasabah.

Begitu juga ketika dimensi kualitas pelayanan yang dikelompokkan

berdasarkan pekerjaan diuji satu persatu juga tidak menunjukkan perbedaan yang

signifikan, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari
alpha =0,05 untuk masing-masing atribut yang diuji. Kecuali atribut assurance

kedua yaitu dalam hal penyediaan layanan pertimbangan keuangan, atribut

tangible kesatu yaitu penampilan fisik luar yang nyaman dipandang, atribut

tangible ketiga membuka banyak jam operasi, empathy kesatu yaitu lokasi bank
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yang mudah dijangkau, empathy kelima menyangkut kepereayaan pada
ma„ajemen bank, dan responsiveness kelima yaitu menved.akan banyak cabang
kantor Bank Syari'ah Mandiri. Yang berarti pihak manajemen Bank Syari'ah
Mandiri harus memperhatikan hal-hal yang tersebut dtatas untuk dt.ingka.kan
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan berkelanjutan.




