
Vol. 3, No. 3, Desember 2015 : 540-548 540 

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 
KEPUASAN NASABAH PADA BPR WILIS BANYUWANGI 

 
Nanang Choirul Hidayat1) Anang Istigfari 2) Ayu Dewi Safitri 3)  

1) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 
2), 3)Alumni Fakultas Ekonomi, Univestitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 

choirul@yahoo.com, anangistighfari@yahoo.com, ayudew@gmail.com  
 

ABSTRAK 
Faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah kualitas layanan, model 
kualitas layanan perbankan yang popular dan hingga kini banyak dijadikan acuan 
dalam riset pemasaran adalah model servqual (service quality). Dalam hal ini BPR 
WILIS BANYUWANGI yang berkedudukan kantor pusat di Banyuwangi bergerak pada 
suatu jasa antara lain Menghimpun dari masyarakat dalam bentuk Deposito berjangka 
dan Tabungan. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat 
pedesaan. Variabel yang paling dominan terhadap kepuasan nasabah Bpr wilis 
Banyuwangi adalah variabel kualitas produk, karena variabel kualitas produk (0.384) 
mempunyai kontribusi lebih besar jika dibandingkan dengan variael kualitas layanan 
(0.384). Berdasarkan uji F diperoleh angka F hitung lebih besar dari F tabel (26.307 > 
3.09). Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk X1 
dan kualitas layanan X2secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah Bpr wilis 
Banyuwangi 
Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, dan Kepuasan 
 

ABSTRACT 
Factors affecting customer satisfaction are the quality of service, a model of the 
quality of banking services that are popular and until now much used as a reference 
in marketing research is servqual (service quality) model. In this case, BPR WILIS 
BANYUWANGI, headquartered in Banyuwangi, is engaged in services such as 
Collecting from the community in the form of Time Deposit and Savings. Giving credit 
to small entrepreneurs and / or rural communities. The most dominant variable to 
customer satisfaction of Bpr wilis Banyuwangi is variable of product quality, because 
variable of product quality (0.384) has bigger contribution compared to varia quality of 
service (0.384). Based on the F test obtained F count is greater than F table (26.307> 
3.09). Thus there is a significant influence between X_1 product quality and X_2 
service quality together with customer satisfaction BPR wilis Banyuwangi 
Keyword: Quality, Service, and Satisfaction 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Kepuasan nasabah ditentukan oleh 

kualitas produk dan layanan yang 
dikehendaki nasabah, sehingga jaminan 
kualitas menjadi perioritas utama bagi 
bank. Untuk kepuasan nasabah terhadap 
layanan, ada dua hal pokok yang saling 
berkaitan erat yaitu harapan nasabah 
terhadap kualitas Iayanan (expected 
quality) dan persepsi nasabah terhadap 
kualitas layanan (perceived quality). 
Nasabah selalu menilai suatu layanan 
yang diterima dibandingkan dengan apa 
yang diharapkan atau diinginkan 
(Parasuraman etal., 1993:22).  

Kepuasan nasabah merupakan 
fokus penilaian yang merefleksikan 5 
(lima) dimensi spesifik dari layanan. 
Zeithaml dan Bitner (1996:123) 
berpendapat bahwa kepuasan nasabah 
lebih ekslusif yang dipengaruhi oleh 
kualitas Iayanan, kualitas produk, harga, 
faktor situasi dan faktor manusia. 

Payne (1993:24) memberikan 
definisi kualitas produk adalah suatu 
bentuk dengan nilai kepuasan yang 
kompleks. Nasabah membeli jasa 
perbankan untuk menyelesaikan masalah 
dan nasabah memberikan nilai dalam 
proporsi terhadap kemampuan layanan 
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untuk melakukan hal tersebut. Nilai yang 
diberikan nasabah berhubungan dengan 
benefit atau keuntungan yang akan 
diterimanya. Kualitas produk perbankan 
didapatkan dengan cara menemukan 
keseluruhan harapan nasabah, 
meningkatkan nilai produk atau 
pelayanan dalam rangka memenuhi 
harapan nasabah tersebut. 

Dalam hal ini BPR WILIS 
BANYUWANGI yang berkedudukan 
kantor pusat di Banyuwangi bergerak 
pada suatu jasa antara lain Menghimpun 
dari masyarakat dalam bentuk Deposito 
berjangka dan Tabungan. Memberikan 
kredit bagi pengusaha kecil dan atau 
masyarakat pedesaan. Untuk mencapai 
kepuasan nasabah. sebagai sector 
penyediaan prasarana perbankan dan 
penyediaan modal berupaya memberikan 
pelayanan terbaik khususnya bagi debitur 
dan masyarakat pada umumnya. 
1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 
telah dikemukakan di atas, maka 
rumusan masalah yang dapat 
dikemukakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Apakah ada pengaruh antara 

kualitas produk dan kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan 
nasabah pada Bpr Wilis 
Banyuwangi secara simultan. 

b. Apakah ada pengaruh kualitas 
produk terhadap kepuasan 
nasabah pada Bpr Wilis 
Banyuwangi secara parsial. 

c. Apakah ada pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan 
nasabah pada Bpr Wilis 
Banyuwangi secara parsial. 

d. Manakah diantara variabel 
kualitas produk dan pelayanan 
yang dianalisis berpengaruh 
paling dominan terhadap 
kepuasan nasabah pada Bpr Wilis 
Banyuwangi . 

2. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan dan rumusan 
masalah yang sudah ditetapkan, 
maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

a. Menguji dan menganalisis 
pengaruh kualitas produk dan 
pelayanan terhadap kepuasan 
nasabah pada Bpr Wilis 
Banyuwangi secara simultan. 

b. Menguji dan menganalisis 
pengaruh kualitas produk 
terhadap kepuasan nasabah 
pada Bpr Wilis Banyuwangi 
secara parsial. 

c. Menguji dan menganalisis 
pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan nasabah 
pada Bpr Wilis Banyuwangi 
secara parsial. 

d. Menguji dan menganalisis 
manakah diantara variabel 
kualitas produk dan pelayanan 
yang dianalisis berpengaruh 
paling dominan terhadap 
kepuasan pelanggan pada Bpr 
Wilis Banyuwangi. 

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Penelitian Terdahulu 
Penelitian Rachmad Hidayat 

(2015) bertujuan untuk mengetahui 
dan menganalisis Pengaruh Kualitas 
Layanan, Kualitas Produk dan Nilai 
Nasabah Terhadap Kepuasan dan 
Loyalitas Nasabah Bank Mandiri. 
Hasil dari penelitian ini adalah 
variabel kualitas layanan (X1), 
kualitas produk (X2), dan nilai 
nasabah (X3) berpengaruh positif 
terhadap kepuasan (Y1) dan loyalitas 
nasabah (Y2)  pada Bank Mandiri. 
Akan tetapi yang berpengaruh paling 
dominan adalah nilai nasbah (X3) 
dan kepuasan nasabah (Y1) 
terhadap Loyalitas nasabah (Y2) 
pada Bank Mandiri. 

Peneliti Aryawan Tri Raharja 
(2014) judul analisis pengaruh 
kualitas pelayanan, kualitas produk 
dan nilai pelanggan terhadap 
kepuasan pelanggan pada PT. 
Prudential Life Assurance. 
Berdasarkan hasil analisis regresi 
berganda yang telah dilakukan, 
diperoleh hasil yaitu, Y = 0,306 X1 + 
0,307 X2 + 0,306 X3. Dimana 
variabel independen yang paling 
berpengaruh terhadap variabel 
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dependen adalah variabel kualitas 
produk (0,307), diikuti oleh variabel 
kualitas pelayanan (0,306), dan 
variabel nilai pelanggan (0,306). 
Hasil uji t membuktikan bahwa 
semua variabel independen 
mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel 
dependen yaitu kepuasan pelanggan. 
Koefisien determinasi (adjusted R2) 
yang diperoleh sebesar 0,598. Hal ini 
berarti 59,8% kepuasan pelanggan 
asuransi Prudential dipengaruhi oleh 
variabel kualitas pelayanan, kualitas 
produk, dan nilai pelanggan. Dan 
sisanya yaitu sebesar 40,2% 
dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Landasan Teori 
a. Kualitas 

Menurut Davis (2010:105), 
membuat definisi kualitas yang lebih 
luas cakupannya, yaitu kualitas 
merupakan suatu kondisi dinamis 
yang berhubungan dengan produk, 
jasa, manusia, proses, dan 
lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan. Pendekatan yang 
dikemukakan Goetsch Davis ini 
menegaskan bahwa kualitas bukan 
hanya menekankan pada aspek 
hasil akhir, yaitu produk dan jasa 
tetapi juga menyangkut kualitas 
manusia, kualitas proses dan 
kualitas lingkungan. Sangatlah 
mustahil menghasilkan produk dan 
jasa yang berkualitas tanpa melalui 
manusia dan proses yang 
berkualitas.  

b. Pengertian kualitas produk 
Produk merupakan obyek yang 

berwujud (tangible), maupun yang 
tidak berwujud (intangible) yang 
dapat dibeli orang (Harjanto, 2009, 
p.157). Pengertian Kualitas Produk 
menurut Kotler and Armstrong 
(2008, p.244) adalah “Sekumpulan 
ciri-ciri karakteristik dari barang dan 
jasa yang mempunyai kemampuan 
untuk memenuhi kebutuhan yang 
merupakan suatu pengertian dari 
gabungan daya tahan, keandalan, 
ketepatan, kemudahan 
pemeliharaan serta atribut-atribut 
lainnya dari suatu produk.” 

Produk didefinisikan sebagai 
apa saja yang dapat ditawarkan ke 
pasar untuk diperhatikan, diperoleh, 
digunakan atau dikonsumsi yang 
dapat memenuhi keinginan atau 
kebutuhan (Kotler dan Susanto, 
2001; dalam Nuraini 2009). 
Gaspersz (2008, p.119) 
menjelaskan bahwa dimensi dari 
kualitas produk ini meliputi 8 
dimensi, yang terdiri dari :  
1) Performance, Kinerja 

(performance) 
Performance sebuah 

produk merupakan 
pencerminan bagaimana 
sebuah produk itu disajikan 
atau ditampilkan kepada 
pelanggan. Tingkat pengukuran 
Performance pada dasarnya 
mengacu pada tingkat 
karakteristik dasar produk itu 
beroperasi. Sebuah produk 
dikatakan memiliki 
Performance yang baik 
bilamana dapat memenuhi 
harapan. Bagi setiap 
produk/jasa, dimensi 
performance bisa berlainan, 
tergantung pada functional 
value yang dijanjikan oleh 
perusahaan. Untuk bisnis 
makanan, dimensi performance 
adalah rasa yang enak.  

2) Reliability, keandalan 
(reliability) 

Tingkat kendalan suatu 
produk atau konsistensi 
keandalan sebuah produk 
didalam proses operasionalnya 
dimata konsumen. Reliability 
sebuah produk juga merupakan 
ukuran kemungkinan suatu 
produk tidak akan rusak atau 
gagal dalam suatu periode 
waktu tertentu. Sebuah produk 
dikatakan memiliki Reliability 
yang tinggi bilamana dapat 
menarik kepercayaan dari 
konsumen terkait kualitas 
keandalan sebuah produk. 
Dimensi performance dan 
reability sekilas hampir sama 
tetapi mempunyai perbedaan 
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yang jelas. Reability lebih 
menunjukkan probabilitas 
produk menjalankan fungsinya.  

3) Features, keistimewaan 
tambahan (features) 

Karakteristik sekunder atau 
pelengkap dan dapat 
didefinisikan sebagai tingkat 
kelengkapan atribut-atribut 
yang ada pada sebuah produk. 
Pada titik tertentu, performance 
dari setiap merek hampir sama 
tetapi justru perbedaannya 
terletak pada fiturnya. Ini juga 
mengakibatkan harapan 
pelanggan terhadap dimensi 
performance relatif homogen 
dan harapan terhadap fitur 
relatif heterogen.  

4) Conformance, kesesuaian 
dengan spesifikasi  

Sejauh mana karakteristik 
desain dan operasi memenuhi 
standar-standar yang telah 
ditetapkan sebelumnya dan 
dapat didefinisikan sebagai 
tingkat dimana semua unit yang 
diproduksi identik dan 
memenuhi spesifikasi sasaran 
yang dijanjikan. Definisi diatas 
dapat dijelaskan bahwa tingkat 
Conformance sebuah produk 
dikatakan telah akurat bilamana 
produk-produk yang dipasarkan 
oleh produsen telah sesuai 
perencanaan perusahaan yang 
berarti merupakan produk-
produk yang mayoritas 
diinginkan pelanggan.  

5) Durability, daya tahan 
(durability)  

Berkaitan dengan berapa 
lama produk tersebut dapat 
terus digunakan dan dapat 
didefinisikan sebagai suatu 
ukuran usia operasi produk 
yang diharapkan dalam kondisi 
normal dan/atau berat. Definisi 
diatas bilamana diterapkan 
pada pengukuran sebuah 
makanan dan minuman sebuah 
restoran, maka pengertian 
Durability diatas adalah tingkat 
usia sebuah makanan masih 

dapat dikonsumsi oleh 
konsumen. Ukuran usia ini 
pada produk biasanya 
dicantumkan pada produk 
dengan tulisan masa 
kadaluarsa sebuah produk.  

6) Serviceability, (service ability)  
Meliputi kecepatan, 

kompetensi, kenyamanan, 
mudah direparasi, serta 
penanganan keluhan yang 
memuaskan dan dapat 
didefinisikan sebagai suatu 
ukuran kemudahan 
memperbaiki suatu produk 
yang rusak atau gagal. Disini 
artinya bilamana sebuah 
produk rusak atau gagal maka 
kesiapan perbaikan produk 
tersebut dapat dihandalkan, 
sehingga konsumen tidak 
merasa dirugikan.  

7) Aesthethics  
Keindahan produk 

terhadap panca indera dan 
dapat didefinisikan sebagai 
atribut-atribut yang melekat 
pada sebuah produk, seperti 
warna, model atau desain, 
bentuk, rasa, aroma dan lain-
lain. Pada dasarnya Aesthetics 
merupakan elemen yang 
melengkapi fungsi dasar suatu 
produk sehingga performance 
sebuah produk akan menjadi 
lebih baik dihadapan 
pelanggan.  

8) Customer perceived quality, 
kualitas yang dipersepsikan 
(perceived quality) yaitu 
kualitas yang dirasakan. 
Bilamana diterapkan pada 
pengukuran kualitas makanan 
dan minuman maka Perceived 
Quality merupakan kualitas 
dasar yang dimiliki sebuah 
makanan dan minuman. 
Menurut Kotler & Armstrong 

(2001: 354) beberapa atribut yang 
menyertai dan melengkapi produk 
(karakteristik atribut produk) adalah:  
1) Merek (branding)  

Merek (brand) adalah nama, 
istilah, tanda, simbol, atau 
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rancangan,atau kombinasi dari 
semua ini yang dimaksudkan 
untuk mengidentifikasi produk 
atau jasa dari satu atau kelompok 
penjual dan membedakannya dari 
produk pesaing. Pemberian merek 
merupakan masalah pokok dalam 
strategi produk. Pemberian merek 
itu mahal dan memakan waktu, 
serta dapat membuat produk itu 
berhasil atau gagal. Nama merek 
yang baik dapat menambah 
keberhasilan yang besar pada 
produk. 

2) Pengemasan (packing) adalah 
kegiatan merancang dan 
membuat wadah atau 
pembungkus suatu produk. 
Kualitas produk (Product Quality) 
adalah kemampuan suatu produk 
untuk melaksanakan fungsinya 
meliputi, daya tahan keandalan, 
ketepatan kemudahan operasi dan 
perbaikan, serta atribut bernilai 
lainnya. Untuk meningkatkan 
kualitas produk perusahaan dapat 
menerapkan ”Total Quality 
Manajemen (TQM)”. Selain 
mengurangi kerusakan produk, 
tujuan pokok kualitas total adalah 
untuk meningkatkan nilai 
pelanggan 

 
C. METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 
PT. Bpr Wilis Putra Utama jalan PB. 
Sudirman 154 – Banyuwangi 68411 

2. Populasi dan Teknik Pengumpulan 
data 
Menurut juliansyah noor (2011:147) 
dalam penelitian, populasi digunakan 
untuk menyebutkan seluruh 
elemen/anggota dari suatu wilayah 
yang menjadi sasaran penelitian atau 
merupakan keseluruhan (universum) 
dari objek penelitian. Populasi dalam 
penelitian ini adalah nasabah Bpr Wilis 
Banyuwangi yang berjumlah 3138 di 
tahun 2016. Sampel adalah proses 
memilih sejumlah elemen secukupnya 
dari populasi. Sampel dalam penelitian 
ini adalah sebanyak 100 responden 
dengan menggunakan kuesioner yaitu 
pemberian lembar yang berisi daftar 

pertanyaan yang akan diisi oleh 
responden berkaitan dengan masalah 
penelitian 

3. Identifikasi dan Definisi Operasional 
Variabel 

a. kualitas produk (X1) adalah 
Sekumpulan ciri-ciri karakteristik 
dari barang dan jasa yang 
mempunyai kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan yang 
merupakan suatu pengertian dari 
gabungan daya tahan, keandalan, 
ketepatan, kemudahan 
pemeliharaan serta atribut-atribut 
lainnya dari suatu produk, 
indicator pada kualitas produk 
adalah   sebagai berikut: 
1) Performance adalah 

karakteristik operasi pokok 
dari produk inti dan dapat 
didefinisikan sebagai tampilan 
dari sebuah produk 
seseungguhnya. 

2) Features adalah karakteristik 
sekunder atau pelengkap dan 
dapat didefinisikan sebagai 
tingkat kelengkapan atribut-
atribut yang ada pada sebuah 
produk. 

3) Conformance adalah 
kesesuaian dengan 
spesifikasi  

b. Kualitas pelayanan (X2) tingkat 
keunggulan yang diharapkan dan 
pengendalian atas tingkat 
keunggulan tersebut untuk 
memenuhi keinginan pelanggan, 
indicator pada kualiatas pelayanan 
adalah sebagai berikut: 
1) Tangibles adalah bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan 
oleh pemberi jasa. 

2) Reliability adalah Dalam 
unsur ini, pemasar dituntut 
untuk menyediakan 
produk/jasa yang handal.  

3) Responsiveness adalah 
ketanggapan dalam melayani 
pelanggan aatau nasabah 

4) Assurance adalah 
Kemampuan untuk 
melahirkan kepercayaan dan 
keyakinan pada diri 
pelanggan yang meliputi 
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pengetahuan, 
kesopansantunandan 
kemampuan para pegawai 
perusahaan untuk 
menumbuhkan rasa percaya 
para pelanggan kepada 
perusahaan. 

5) Emphaty adalah Menekankan 
pada perlakuan konsumen 
sebagai individu yang meliputi 
syarat untuk peduli, memiliki 
pengertian dan pengetahuan 
tentang pelanggan, 
memahami kebutuhan 
pelanggan secara spesifik, 
serta memiliki waktu 
pengoperasian yang nyaman 
bagi pelanggan. 

c. Kepuasan nasabah (Y) adalah 
menyangkut apa yang diungkapkan 
oleh nasabah tentang persepsi dan 
harapannya terhadap layanan 
perbankan yang diperoleh dari bank  

4. Teknik Analisis Data 
a. Analisis Regresi Linier 

Berganda 
Menurut Subagyo dan Djarwanto 
(2005), analisis ini untuk 
mengetahui besarnya pengaruh 
variabel bauran pemasaran 
(produk, harga, promosi dan 
distribusi) terhadap keputusan 
pembelian ulang. 
Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + e 

Keterangan : 
a = nilai konstan 
𝑏1𝑏2𝑏3 =koefisien regresi variabel 

𝑋1  𝑋2   
Y = kepuasan pelanggan  

𝑋1  = kualitas pelayanan 
X2 = kualitas produk 
 

b. Uji F 
Menurut Mustofa, Zaenal 

(2000: 140), uji F dilakukan untuk 
mengetahui signifikansi pengaruh 
secara bersama-sama variabel 
bebas terhadap variabel terikat. 

c. Uji T 
Digunakan untuk mengetahui 

pengujian tingkat signifikansi 
pengaruh masing-masing variabel 
bebas terhadap variabel terikat  

 
D. PEMBAHASAN 

1. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
Berdasarkan hasil perhitungan 
menggunakan SPSS dapat 
dijelaskan bahwa semua item 
instrument penelitian untuk mengukur 
variabel pengaruh kualitas pelayanan 
dan produk terhadap kepuasan 
nasabah  pada PT Bank Bpr Wilis 
Banyuwangi beserta variabel-
variabelnya terbukti berkorelasi 
secara signifikan pada level of 
signifikansi 5% (sig < 0,05) .Dari 
tabel r product moment df = (α, 50 – 
2 ) nilai r adalah 0,2213 Menurut 
Arikunto (2006) untuk taraf signifikan 
5%, bahwa nilai koefisiensi korelasi 
lebih besar dari nilai r tabel, maka 
dapat dikatakan valid. 
Sedangkan pengujian reliabilitas 
dapat dijelaskan bahwa semua item 
instrumen penelitian untuk mengukur 
variabel pengaruh kualitas pelayanan 
dan produk, terhadap kepuasan 
nasabah pada PT Bank Bpr Wilis 
Banyuwangi berserta varibel-
variabelnya terbukti berkorelasi 
secara signifikan pada level 
signufikan 5% (0,05) menurut 
arikunto (2006) instrumen dapat 
dikatakan reliabel bila memiliki 
koofisiensi sebesar 0,6 atau lebih 
dengan demikian semua variabel 
dapat dikatakan reliable. 

2. ANALISIS REGRESI LINIER 
BERGANDA 

Analisis ini diguakan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh variabel pengaruh 
kualitas pelayanan dan produk 
(variabel bebas) terhadap kepuasan 
nasabah pada Bank BPR Wilis 
Banyuwangi secara bersama. Adapun 
perhitungan regresi linier berganda 
tersebut adalah sebagai berikut: 

Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + e 

Y=-0.214+0,576X1+0.384X2+e  

Dari persamaan regresi linier berganda 
tersebut dapat diinterpresentasikan 
adalah sebagai berikut : 
a. -0.214: Artinya titik potong antara 

sumbu tegak dengan garis regresi 
yang tidak memiliki arti ekonomis, 
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tetapi mempunyai nilai matematis 
-0.214. 

b. b1= 0,576: Koefisiensi regresi X1 
sebesar 0,155 menyatakan bahwa 
setiap penambahan 1 (satu) skor 

pada kualitas pelayanan (X1) 
maka akan menaikkan kepuasan 
nasabah sebesar 0,576. 

c. b2= 0,384 : Koefisiensi regresi 

X2 sebesar 0,004 menyatakan 
bahwa setiap penambahan 1 
(satu) skor pada produk (X2) maka 
akan menaikkan kepuasan 
nasabah sebesar 0,384. 
Berdasarkan penjelasan diatas, 

berarti yang paling besar atau dominan 
berpengaruh terhadap kepuasan 
nasabah Bpr wilis Banyuwangi adalah 
variael kualitas produk, karena variabel 
kualitas produk (57,6%) mempunyai 
kontribusi atau pengaruh yang lebih 
besar jika dibandingkan dengan variabel 
kualitas pelayanan (38,4%). 
1) UJI F 

Uji F ini digunakan untuk 
mengetahui pengaruh antara 
semua variabel kualitas pelayanan 
dan produk (variabel bebas) dengan 
kepuasan nasabah pada Bpr wilis 
Banyuwangi (variabel terikat) 
secara menyeluruh atau bersam-
sama 

Berdasarkan hasil olah data 
dapat dilakukan membandingkan 
Fhitung dengan Ftabel apakah Ho 

diterima atau ditolak. Fhitung 

diperoleh angka sebesar 26.307 
dan Ftabel diperoleh angka sebesar 
3.09. Berarti F hitung lebih besar 

dari Ftabel (26.307 > 3.09). artinya 
terdapat pengaruh secara simultan 

2) UJI T 
Uji ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara 
variabel kualitas pelayanan dan 
produk (variabel bebas) melalui 
variabel X dengan kepuasan 
nasabah pada Bpr wilis Banyuwangi 
(Y) (variabel terikat) secara parsial.  

Berdasarkan hasil olah data 
dapat dilakukan membandingkan 
thitung dengan ttabel. thitung 

diperoleh angka sebesar 4.549 dan 

3.721 sedangkan ttabel diperoleh 
angka sebesar 1,992. Berarti thitung 

lebih besar dari ttabel (4.549>1.992 
dan 3.721 > 1.992) 

 
E. KESIMPULAN 

Variabel yang paling dominan 
terhadap kepuasan nasabah Bpr wilis 
Banyuwangi adalah variabel kualitas 
produk, karena variabel kualitas produk 
(0.384) mempunyai kontribusi lebih besar 
jika dibandingkan dengan variael kualitas 
layanan (0.384). 

Berdasarkan analisis koefisien 
determinasi, diketahui besarnya koefisien 
determinasi adalah 35.2%, artinya 
proporsi variasi dalam Y yang dapat 
dijelaskan oleh independent variabel 
sebesar 35.2%, artinya proporsi variasi 
kepuasan nasabah  pada Bpr wilis 
Banyuwangi (Y) dapat dijelaskan oleh 
variabel kualitas produk (X1) dan kualitas 

layanann (X2) sebesar 35.2%. 
Sedangkan sisanya sebesar 64.8% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam model 
penelitian ini. 

Berdasarkan uji F diperoleh angka F 
hitung lebih besar dari F tabel (26.307  > 
3.09). Dengan demikian kaedah 
keputusan uji F menyatakan menolak Ho 
(hipotesis null) dan menerima Ha 
(hipotesis alternatif), yang berbunyi 
terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kualitas produk X1 dan kualitas layanan 
X2secara bersama-sama terhadap 
kepuasan nasabah Bpr wilis Banyuwangi 

Berdasrakan uji t secara parsial X1 
terdapat Y diperoleh angka t hitung lebih 
besar dari t tabel (1.549 > 0.1985). 
Dengan demikian kaidah keputusan uji t 
menyatakan Ha diterima dan Ho ditolak 
yang berbunyi terdapat pengaruh secara 
parsial antara variabel kualitas produk 
(X1) terhadap kepuasan nasabah(Y). 

Berdasarkan uji t secara parsial X2 
terdapat Y diperoleh angka t hitung lebih 
besar dari t tabel (3.721 > 0.1985). 
Dengan demikian kaedah keputusan uji t 
menyatakan Ha diterima dan Ho ditolak 
yang berbunyi terdapat pengaruh secara 
parsial antara variabel kualitas layanan 
(X2) terhadap kepuasan nasabah (Y). 
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