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ABSTRAK 

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah kinerja suatu 

bank, yaitu ditentukan oleh seberapa baiknya suatu bank dalam menyediakan 

fasilitas dan pelayanannya sehingga dapat meningkatkan minat pada nasabah atau 

calon nasabah untuk bertransaksi di Bank. Fasilitas merupakan penampilan, 

kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung) 

perlengkapan dan peralatan. Yang termasuk fasilitas dapat berupa alat, benda-

benda, perlengkapan, uang, ruang tempat kerja. Pelayanan adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

fasilitas dan pelayanan terhadap minat transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment 

Point UIN Raden Intan Lampung secara parsial dan simultan. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk memperoleh data tentang penerapan fasilitas dan pelayanan Bank 

Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung serta pengaruhnya 

terhadap minat transaksi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI). Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana 

cara meningkatkan minat untuk bertransaksi di Bank Syariah. 

Penelitian ini menggunakan pendekeatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research), yang bersifat asosiatif yaitu penelitian yang 

memiliki sifat hubungan antara dua variabel. Populasi dalam penelitian ini 

adalaha seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2013-

2016 berjumlah 2597 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

menggunakan proportionate stratified random sampling yang didapat sampel 100 

orang. serta alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan 

aplikasi SPSS 16.0. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan pada 

bulan April 2017. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dengan uji t bahwa fasilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat transaksi di Bank Syariah 

dengan nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 2,366 > 1,98, pada pelayanan 

berdasarkan uji t bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat transaksi di Bank Syariah dengan nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 5,323 

> 1,98, pada uji F atau uji serempak menunjukkan bahwa F hitung > F  tabel 

bahwa fasilitas dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat transaksi di Bank Syariah dengan nilai 22,373 > 3,09. 

Menurut koefesien determinasi ditunjukkan oleh R Square adalah sebesar 0,316 

atau 31,6% yang berarti bahwa minat transaksi di BSM UIN Raden Intan 

Lampung dapat dijelaskan oleh variabel fasilitas dan pelayanan dan sisanya 

sebesar 0,684%  atau 68,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Artinya 

semua variabel fasilitas dan pelayanan terhadap minat transaksi di BSM Payment 

Point UIN Raden Intan Lampung mempunyai pengaruh yang signifikan. 

Kata kunci: Fasilitas, Pelayanan, Minat Transaksi, Bank Syariah Mandiri 



 

  



 



 

 

MOTTO 

                         

                                

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
1
  

 

                                                             
1
Departemen Agama RI, “Tarjamah Al-Quran Al Karim” (Bandung: PT. Al-Ma’arif: 1996), 

Surat Al-Qashash, ayat 77, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian yang akan penulis susun ini adalah “Pengaruh Fasilitas 

dan Pelayanan Bank Terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah Pada 

Mahasiswa FEBI (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN 

Raden Intan Lampung)” untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami 

judul penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang 

ada didalamnya: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.
1
 Daya yang timbul dari sesuatu itu dengan kata lain memiliki 

hubungan antara satu dan yang lainnya, di dalam penelitian yang bersifat 

hubungan bisa disebut dengan masalah asosiatif yaitu masalah penelitian 

yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.
2
  

2. Fasilitas 

Fasilitas merupakan penampilan, kemampuan sarana prasarana dan 

keadaan lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung) perlengkapan dan 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Keempat: 

Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1045 
2
Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, ctk 21, (Bandung: Alfabet 

2014), h. 36 



 

 

 

peralatan. Fasilitas dapat berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang, 

ruang tempat kerja.
3
 

Maka dari itu fasilitas harus dapat mendukung kegiatan dari suatu 

transaksi yang dilakukan oleh suatu individu dalam hal ini adalah 

mahasiswa. 

3. Pelayanan 

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
4
 

Dalam hal ini adalah pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank 

yang bersangkutan kepada nasabah maupun non nasabah. 

4. Minat Transaksi di Bank Syariah 

Minat adalah aspek kejiwaan dan bukan hanya mewarnai perilaku 

seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa 

tertarik kepada sesuatu. 
5
 

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

                                                             
3
Chatrin Surya Wijayaningratri, Budiyanto, “Pengaruh Fasilitas, Lokasi, dan Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Nasabah Bank Mega Syariah Walikukun”. Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen Vol 4 No 4 (April 2015), h. 4 
4
Fandy Tjiptono, “Manajemen Jasa”. (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 6.  

5
Hutomo Rusdianto, Chanafi  Ibrahim, “Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat 

Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati”. Jurnal Ekonomi 

Syariah, Vol 4 No 1 (Juni 2016), h. 49 



 

 

 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya dengan  prinsip 

syariat Islam.
6
 

Dari pengertian di atas maka dapat diambil pengertian dari minat 

transaksi di bank syariah adalah aspek kejiwaan seseorang untuk 

melakukan aktifitas pembiayaan dan jasa-jasa yang berada di Bank 

Syariah. 

5. Bank Syariah Mandiri Payment Point Universitas Islam Negeri Lampung 

Bank Syariah Mandiri (BSM) Payment Point (PP) Universitas 

Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung adalah salah satu jasa keuangan 

yang diberikan oleh Bank kepada mahasiswa untuk membantu kegiatan 

keuangannya seperti menabung, transafer uang, penarikan uang atau 

pembayaran-pembayaran lainnya yang relatif kecil dan pembayaran kuliah 

untuk mahasiswa.   

Dari penegasan judul diatas, maksud dari judul skripsi ini adalah suatu 

penelitian yang akan mengungkapkan apakah fasilitas dan pelayanan dapat 

mempengaruhi minat transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

                                                             
6
Muhammad, “Manajemen Dana Bank Syariah” ctk ke 1 (Jakarta: PT Rajawali 2014), h. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa alasan yang 

kuat sehingga tertarik mengangkat beberapa permasalahan dalam judul di atas, 

yaitu: 

1. Alasan Objektif 

Perkembangan dan kemajuan suatu usaha tidak dapat dipungkiri 

jika faktor kualitas kinerja memberi pengaruh sebagai kekuatan 

pendorong. Kinerja suatu perusahaan jasa tidak bisa lepas dari yang 

namanya fasilitas dan pelayanan. Dalam hal ini peneliti akan 

memfokuskan pada fasilitas dan pelayanan BSM Payment Point UIN 

Raden Intan Lampung. Pada kegiatan perbankan konvensional maupun 

syari‟ah, fasilitas dan pelayanan menjadi hal yang pokok yang harus 

diperhatikan dan dikembangkan untuk menarik minat nasabah baru.  

Kinerja karyawan BSM Payment Point UIN Raden Intan Lampung 

khususnya dari pelayanan Teller masih terdapat permasalahan yang belum 

terselesaikan. Teller BSM Payment Point UIN Raden Intan Lampung 

ketika dalam melayani nasabah tergolong kurang terlalu cepat terlebih di 

saat waktu pembayaran perkuliahan terjadinya penumpukkan mahasiswa 

yang mengantri panjang. Dalam hal fasilitas BSM, Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) BSM kurang memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam tarik 

tunai langsung.  

 

 



 

 

 

2. Alasan Subjektif 

BSM Payment Point UIN Raden Intan Lampung merupakan salah 

satu bank yang berada di UIN Raden Intan Lampung dan satu-satunya 

perbankan yang menerapkan sistem syariah di UIN Raden Intan Lampung. 

Maka penulis menganggap bahwa penelitian ini sangat menarik di 

karenakan UIN Raden Intan Lampung yang dikenal sebagai Universitas 

Islam tetapi ada 2 sistem perbankan di dalamnya, ini menjadi tantangan 

bagi bank syariah khususnya untuk BSM Payment Point UIN Raden Intan 

Lampung.  

Permasalahan dalam skripsi ini juga termasuk salah satu bidang 

studi ilmu yang ditekuni peneliti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

yaitu pada jurusan Perbankan Syariah. Terdapat pula literatur-literatur 

yang tersedia, sehingga diperkirakan penulisan skripsi ini akan 

terselesaikan dengan baik.  

C. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau biasa disebut 

financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam 

aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan 

selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar 

terjadinya perdagangan utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait 

dengan komoditas, antara lain : (1) Memindahkan uang; (2) Menerima dan 

membayarkan kembali uang nasabah; (3) Membeli dan menjual surat berharga 



 

 

 

; dan (4) Memberi jaminan bank .
7
 Maka dari itu kegiatan bank akan berjalan 

dengan adanya nasabah dalam menggunakan produk yang ada di bank 

maupun jasa-jasa yang telah disediakan oleh Bank. 

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia dengan beroperasinya Bank 

Indonesia pada tahun 1992 M yang mempunyai bentuk operasionalisasi jauh 

berbeda dengan perbankan konvensional diharapkan akan memenuhi 

kebutuhan yang  sangat urgent  bagi umat Islam di Indonesia dalam 

menggunakan jasa perbankan secara syariah. Perbedaan yang mendasar antara 

perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan 

riba (bunga).
8
 Karena riba dalam Al-Qur‟an dipersamakan dengan bunga yang 

hukumnya haram. Keharaman mengacu pada ayat Al-Qur‟an: Al-Baqarah 

(2):275:  

                     

                                

                             

                      

Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan 

penyakit gila, keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

                                                             
7
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 

2005), h. 1 
8
Evi Yupitri, Raina Linda Sari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim 

Menjadi Nasabah Bank Syariah di Medan”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 1 No 1, 

(Desember 2012), h. 46 



 

 

 

telah sampai baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya 

(terserah)  kepada Allah. Orang-orang yang kembali mengambil riba, maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”
9
 

 Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah 

mengharamkan riba. Kultur yang dibangun perbankan syariah adalah 

membangun sistem bagi hasil (profit and loss sharing system) yang menjadi 

prinsip dasar operasional perbankan syariah.
10

 

Pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia sungguh luar biasa 

bagaikan jamur di musim penghujan, selain itu dukungan dari pemerintah juga 

membela lembaga keuangan karena mampu memberikan kontribusi bagi 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini salah satu 

aspek yang paling menonjol adalah pada sector industry keuangan, karena 

sebagian masyarakat di Indonesia berada pada level menengah ke bawah. 

Inilah yang memacu tingkat pertumbuhan lembaga keuangan khususnya 

syariah. Selain itu penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga 

semakin berkembang pola pikir masyarakat untuk beralih ke sektor keuangan  

syariah. 

Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah tertanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri 

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai 

                                                             
9
Departemen Agama RI, “Tarjamah Al-Quran Al Karim” (Bandung: PT. Al-Ma‟arif: 

1996), Surat Al-Baqarah, ayat 275, h. 43 
10

Evi, Raina, Op.Cit, h. 46 



 

 

 

dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.
11

Perkembangan 

Bank Syariah yang semakin meningkat membuat persaingan antara Bank 

Syariah dan Bank Konvensional semakin ketat. Hal ini menuntut setiap bank 

agar dapat mempertahankan nasabahnya maupun menarik minat nasabah-

nasabah baru.  

Minat adalah aspek kejiwaan dan bukan hanya mewarnai perilaku 

seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa 

tertarik kepada sesuatu.
12

 Tentunya untuk menarik minat nasabah faktor utama 

yang harus diperhatikan adalah kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah menjadi 

salah satu tujuan utama bagi setiap perusahaan termasuk bank. Untuk tetap 

menjaga kepuasan nasabah maka salah satu cara yang harus terus dibenahi 

kembali adalah peningkatan kualitas baik itu dari segi fasilitas maupun 

pelayanan yang harus terus disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. 

Pentingnya faktor-faktor pendukung untuk menarik minat nasabah 

dalam hal ini adalah dari segi faktor fasilitas. Disadari atau tidak, nasabah 

sekarang ini sangat kritis terhadap ketersediaan fasilitas yang ada di bank, baik 

dari tampilan gedung, area parkir, ruang tunggu, keamanan, dan sebagainya. 

Selain fasilitas tersebut, fasilitas yang tidak kalah penting lainnya adalah 

fasilitas perbankan  itu sendiri yang sangat dibutuhkan oleh nasabah dalam 

rangka memberikan kemudahan dalam transaksi, mulai dari sarana transfer 

antar rekening, tarik tunai lewat ATM (ajungan tunai mandiri), kelengkapan 
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ruang tunggu, fasilitas pendukung untuk transaksi.
13

 Fasilitas yang diberikan 

oleh Bank diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. 

Selain faktor fasilitas yang tidak kalah penting adalah dari faktor 

kualitas pelayanan, Perusahaan jasa tidak dapat terlepaskan dari sektor 

pelayanan. Setiap perusahaan memerlukan service excellence, yang dimaksud 

dengan service exccellence atau pelayanan yang unggul, yakni suatu sikap 

atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan, secara 

garis besar ada empat unsur pokok dalam konsep ini yaitu, kecepatan, 

ketepatan, keramahan, dan kenyamanan.
14

 Maka dari itu empat konsep 

tersebut diharapkan dapat menimbulkan rasa puas untuk nasabah dan loyalitas 

yang besar dari nasabah. Nasabah akan setia untuk menggunakan jasa 

layanannya. 

Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung 

adalah bank yang dipilih dalam penelitian yang terletak di UIN Raden Intan 

Lampung yang dilengkapi dengan fasilitas gedung, parkir kendaraan 

bermotor, ruang tunggu, dan mesin ATM dari segi pelayanannya seperti satu 

teller dan satu security. Kehadiran Bank Syariah Mandiri di UIN Raden Intan 

Lampung selain untuk membantu kegiatan mahasiswa juga sebagai bentuk 

mempromosikan produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Kedaton itu 

sendiri dan untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru. Dalam penelitian ini 

nasabah akan memfokuskan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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Islam (FEBI) dikarenakan Mahasiswa FEBI lebih dekat dengan BSM Payment 

Point UIN Raden Intan Lampung karena sistem pembayaran perkuliahan 

melalui Bank Syariah Mandiri. 

Mahasiswa FEBI yang tingkat kesibukannya tinggi menganggap 

bahwa dengan kehadiran Bank Syariah Mandiri di UIN Raden Intan Lampung 

sangat membantu mereka dalam melakukan suatu transaksi keuangan ditengah 

aktivitas dan kesibukan dalam kegiatan perkuliahan mereka. Hal tersebut 

dapat mendorong Minat untuk bertransaksi di Bank Syariah Mandiri PP UIN 

Raden Intan Lampung. Walaupun banyak keuntungan yang dapat diperoleh, 

sebagian besar mahasiswa FEBI, Bank Syariah Mandiri kurang diminati dan 

belum menjadi pilihan nomor satu mahasiswa FEBI untuk transaksi sehari-

hari seperti menabung, transafer uang, maupun kegiatan keuangan lainnya, 

selain pembayaran wajib perkuliahan. Salah satu faktor kurang diminatinya 

Bank Syariah Mandiri dikarenakan keterbatasan informasi mengenai adanya 

fasilitas dan layanan Bank Syariah Mandiri beserta dengan kelebihannya. 

Keterbatasan informasi tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pihak 

bank terhadap para nasabahnya. Mahasiswa FEBI kurang mengerti produk apa 

saja yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri, hal ini dapat dibuktikan masih 

banyak mahasiswa FEBI memiliki dua jenis rekening bank selain rekening 

Bank Syariah Mandiri dan biasanya rekening Bank Syariah Mandiri hanya 

menjadi syarat untuk pembuatan kartu tanda mahasiswa dan kegiatan 

perkuliahan saja dan belum menjadi kebutuhan pokok kegiatan transaksi yang 

akan dilakukan mahasiswa FEBI. 



 

 

 

Hasil pra survey yang sudah dilakukan oleh peneliti adalah saat 

peneliti datang ke Bank Syariah Mandiri PP UIN Raden Intan Lampung, 

Nasabah yang datang biasanya melakukan transaksi seperti menabung, 

transfer uang, pembayaran-pembayaran kuliah dan lain-lain, ini tentu saja 

nasabah mengharapkan pelayanan dan fasilitas yang baik dari Bank Syariah 

Mandiri ini menunjukan bahwa minat-minat mahasiswa dalam bertransaksi di 

Bank Syariah tetap ada walaupun ada pula Bank Rakyat Indonesia (BRI) di 

UIN Raden Intan Lampung yang membuat persaingan antar perbankan ini 

semakin ketat. 

Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor fasilitas dan pelayanan 

yang mempengaruhi minat untuk bertransaksi di Bank Syariah, menunjukkan 

hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan satu peneliti kadang 

tidak konsisten dengan penelitian yang serupa yang dilakukan peneliti lainnya. 

Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena perbedaan sampel, waktu 

penelitian, dan populasi yang diteliti. Contohnya penelitian yang dilakukan 

oleh Wiwi Widiyah yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Kelengkapan Fasilitas Terhadap Minat Menabung Pada Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Cirebon, dari hasil penelitian tersebut bahwa Kelengkapan 

Fasilitas tidak berpengaruh terhadap Minat Menabung dan Kualitas Pelayanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Minat Menabung,
15

 sedangkan pada 

penelitian Chatrin Surya Wijayaningratri dan Budiyanto dengan judul 
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Pengaruh Fasilitas, Lokasi, dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank 

Mega Syariah Walikukun dengan hasil penelitian bahwa Fasilitas dan 

Pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan Nasabah.
16

 Oleh karena itu penulis 

ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh fasilitas dan pelayanan yang 

mempengaruhi minat transaksi pada bank, khususnya pada BSM Payment 

Point UIN Raden Intan Lampung  pada mahasiswa FEBI Angkatan 2013-

2016, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh fasilitas dan 

pelayanan bank terhadap minat transaksi di Bank Syariah pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam (studi pada Bank Syariah 

Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung)”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka diperoleh 

rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh fasilitas terhadap minat transaksi di Bank Syariah 

pada mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013-2016? 

2. Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap minat transaksi di Bank Syariah 

pada mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013-2016? 

3. Bagaimana pengaruh fasilitas dan pelayanan secara bersama-sama 

terhadap minat transaksi di Bank Syariah pada mahasiswa FEBI UIN 

Raden Intan angkatan 2013-2016? 
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E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakan masalah dan rumusan masalah, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas terhadap minat transaksi di Bank 

Syariah pada mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung angkatan 

2013-2016. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap minat transaksi di 

Bank Syariah pada mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung 

angkatan 2013-2016. 

c. Mengetahui pengaruh fasilitas dan pelayanan secara bersama-sama 

terhadap minat transaksi di Bank Syariah pada mahasiswa FEBI UIN 

Raden Intan Lampung angkatan 2013-2016. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Bank Syariah Mandiri, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

mengungkapkan pentingnya fasilitas dan pelayanan yang diberikan 

oleh Bank kepada nasabah dan sebagai masukan kepada bank soal 

kinerja fasilitas dan pelayanan Bank Syariah. 

b. Secara akademis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna 

bagi pengembangan empiris dalam kaitannya dengan pengaruh 

pelayanan dan fasilitas terhadap minat transaksi di Bank Syariah pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 



 

 

 

c. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis bagi perkembangan ilmu 

perbankan syariah dalam kaitannya pelayanan dan fasilitas yang ada di 

bank terhadap minat transaksi di Bank Syariah pada mahasiswa UIN 

Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2013-2016. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk lebih memfokuskan dalam penelitian ini maka penelitian ini 

memiliki batasan-batasan dalam penelitian, antara lain: 

1. Ruang lingkup Objek 

Objek pada penelitian ini akan menitik beratkan pada fasilitas dan 

pelayanan sebagai variabel independen dan minat transaksi sebagai 

variabel dependen. 

2. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek pada penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam angkatan 2013-2016. Adapun alasan peneliti memilih sampel 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  angkatan 2013-2016 sebagai 

berikut: 

a. Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam termasuk salah satu dari jumlah 

mahasiswa terbanyak di UIN Raden Intan Lampung sehingga dapat 

menjadi gambaran dari mahasiswa yang berada pada UIN Raden Intan 

Lampung. 



 

 

 

b. Pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sangat tidak asing 

dengan kegiatan bertransaksi pada bank karena ruang lingkup 

pembelajaran tentang ekonomi dan keuangan. 

c. Mahasiswa FEBI angkatan 2013-2016 masih aktif dalam jam 

perkualiahan yang otomatis sebagian besar waktunya berada di area 

UIN Raden Intan Lampung dengan begitu mahasiswa angkatan 2013-

2016 FEBI memiliki kecendurungan lebih tinggi dari mahasiswa 

angkatan diatasnya untuk memilih menggunakan jasa bank yang 

tersedia di UIN Raden Intan Lampung. 

3. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Payment Point 

UIN Raden Intan Lampung. Alasan peneliti memilih BSM PP UIN Raden 

Intan Lampung sebagai berikut: 

a. Memudahkan dalam melaksanakan penelitian karena berada diarea 

UIN Raden Intan Lampung. 

b. Peneliti mengenal dengan baik dari kegiatan BSM UIN Raden Intan 

Lampung dalam hal pelayanan kepada nasabahnya dikarenakan 

sebelumnya pernah PKL (praktek kerja lapangan) di BSM UIN Raden 

Intan Lampung selama dua bulan. 

4. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada April 2017 selama kurun waktu 1 

bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Minat Transaksi di Bank Syariah 

1. Definisi Minat 

Minat perilaku (behavioralintention) adalah keinginan (Minat) 

seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Bahwa Minat 

seseorang untuk melakukan perilaku diprediksi oleh sikapnya terhadap 

perilakunya dan bagaimana dia berpikir orang lain akan menilainya jika 

dia melakukan perilaku tersebut.
17

  

Definisi lain, juga menjelaskan bahwa minat adalah aspek 

kejiwaan dan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan 

aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu.
18

  

Dalam menjalankan fungsinya minat berhubungan erat dengan 

pikiran dan perasaan. Manusia memberi penilaian dan menentukan 

sesudah memilih dan mengambil keputusan. Minat merupakan 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena 

kebutuhan, yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu.
19

  

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Minat 

adalah keinginan seseorang yang timbul karena kebutuhan yang dirasa 

atau tidak dirasakan untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan 

seseorang tertarik terhadap sesuatu.  
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2. Bank Syariah dan Produk Perbankan Syariah di Bidang Jasa 

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah 

bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam 

atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan 

yang operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al-

Quran dan Hadist Nabi Saw, atau dengan kata lain, Bank Islam adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoprasiannya dengan  prinsip syariat Islam.
20

 

Perbankan Islam sebagai bank yang bebas bunga dalam menjual 

produknya mendapatkan pendapatan berupa bagi hasil, margin, biaya 

administrasi dan fee. Bagi hasil merupakan pendapatan bank dari 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang digulirkan kepada 

nasabah, margin merupakan pendapatan bank dari pembiayaan yang 

didasarkan pada akad jual beli (murabahah, salam dan istishna), 

sedangkan fee dan biaya administrasi merupakan pendapatan bank dari 

sektor jasa.
21

 

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut 

dengan financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga 

yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, 

usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan 
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alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha 

bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:
22

 

a. Memindahkan uang 

b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran. 

c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, 

d. Membeli dan menjual surat-surat berharga 

e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang 

f. Membeli jaminan bank 

Selain bagi hasil dan margin bank juga mendapatkan pendapatan 

melalui fee dan biaya administrasi dalam bidang jasa-jasa bank yang 

diberikan kepada nasabah yang gunanya untuk terus meningkatkan 

pendapatan yang akan diterima bank. Salah satu contoh produk perbankan 

syariah di bidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal 

dalam Islam, antara lain: 

a. Hiwalah 

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang 

kepada orang lain yang wajib menanggunya. Dalam istilah Islam 

merupakan pemindahan utang dari muhil (orang yang berhutang) 

menjadi tanggungan muhal „alaih atau orang yang berkewajiban 

membayar utang. 

Dalam pengaplikasiannya akan hiwalah dalam produk 

perbankan syariah ini paling tidak terdapat tiga pihak yang diantaranya 

                                                             
22

Ibid, h. 3-4 



 

 

 

diikat dengan perjanjian. Ketiga pihak tersebut, yaitu bank sebagai 

faktor (muhal „alaih), nasabah selaku (muhil), dan pihak yang 

mempunyai utang kepada nasabah (customer). 

Landasan syariah atas hiwalah dapat dijumpai dalam hadis. 

Dalam hadis yang diriwayatkan meriwayatkan dari Abu Hurairah 

bahwa Rasulullah Saw, bersabda: 

ُظْلٌم َفِإَذا ُأْتِبَع َأَحُدُكْم َعَلى َمِلٍّي َفْلَيْتَبْع َمْطُل اْلَغِنِّي ,  
Artinya: “menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah 

suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu (dihiwalahkan) 

kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu”.
23

 

Pada hadis ini tampak bahwa rasulullah memberitahukan 

kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang 

menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan mampu, hendaklah ia 

menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang 

yang menghiwalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi.
24

 

Akad hiwalah dalam perbankan syariah dapat dipratikan dalam 

beberapa produk sebagai berikut:  

1) Factoring atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang 

memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu 

kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dengan bank 

menagihnya dari pihak ketiga itu. 

                                                             

23
Muhammad Fu‟rad Abdul Baqi, Al Lu‟ Lu‟ wal Marjan, “Kumpulan Hadits Shahih 

Lengkap Bukhari Muslim” ,(Yogyakarta: Ghani Pressindo 2012)  
24

Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di 

Indonesia, ctk ke 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo 2016), h. 157 



 

 

 

2) Post-dated check, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih, 

tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. 

3) Bill discounting, yang mana secara prinsip, bill discounting serupa 

dengan hiwalah. Hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus 

membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam 

kontrak hiwalah.
25

 

b. Kafalah 

Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika hendak 

melakukan kegiatan meminjam/utang kepada orang lain biasanya 

diminta untuk memberikan jaminan bahwa ia akan membayar 

utangnya tersebut. Jaminan yang diberikan oleh orang lain selaku 

pihak ketiga hal ini dikenal dengan istilah bortogch dan personal 

guaranty. Dalam praktiknya penanggungan utang ini dapat 

dilakasanakan perorangan, ataupun oleh institusi perbankan. 

Dalam konteks Islam penanggungan penanggungan utang ini 

dikenal dengan istilah kafalah, yaitu orang yang diperbolehkan berjanji 

menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji 

menghadirkan hak tersebut di pengadilan. 

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh 

penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban 

pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga 
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berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan 

berperan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. 

Adapaun landasan syariahnya adalah Al-Quran Surat Yusuf 

ayat 72: 

                       

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, 

dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan 

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS 

Yusuf  72)
26

 

Dalam praktiknya implementasi akad kafalah ini dalam bank 

syariah adalah dalam bentuk bank garansi. Bank Garansi adalah 

tindakan dari garantor dalam hal ini bank untuk menjamin bahwa jika 

seseorang telah menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar 

utang-utangnya, si garantor tersebutlah yang akan 

melaksanakan/mengambil alih kewajiban tersebut.
27

 

c. Wakalah 

Secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian 

dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu 

wewenang atau kekuasaan kepada seseorang yang lain untuk 

menyelenggarakan sesuatu dan orang lain tersebut menerimanya. 

Adapun landasan syariah dari wakalah adalah Surat Al-Kahfi 

ayat 19 yang artinya sebagai berikut:  
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Artinya: “dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka 

saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di 

antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". 

mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". 

berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa 

lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di 

antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, 

dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka 

hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia 

Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu 

kepada seorangpun”. (QS Al-Kahfi : 19)
28

 

 

Pada masa Rasulullah Saw, juga pernah terjadi pemberian 

kuasa kepada sahabatnya, antara lain: pemberian kuasa untuk 

mengawini, pemberian kuasa membayar utang, dan memeliharanya. 

Mengenai wakalah sebagai salah satu bentuk tolong menolong yang 

sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. 

Wakalah cocok untuk produk bank syariah berupa jasa Letter of 

Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari 

bank luar negeri. Wakalah juga dapat diterapkan untuk mentransfer 

dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa inkaso.
29
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d. Gadai (Rahn) 

Rahn adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak 

kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya. Dalam teknis 

perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada 

pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk 

tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang 

bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan 

sebagainya. Bank tidak menarik manfaat apa pun kecuali biaya 

pemeliharaan atau kemauan barang yang digadaikan tersebut. 

Adapun landasan syariah untuk produk gadai ini adalah diatur 

dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283: 

                      

                            

                            

     

Artinya: Jjika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 

persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka 

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah : 283)
30
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e. Sharf 

Secara istilah adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan 

valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), 

dapat dilakukan baik dengan sesame mata uang yang sejenis (misalnya 

rupiah dengan rupiah) maupun tidak sejenis (misalnya rupiah dengan 

dolar atau sebaliknya). 

Adapun landasan syariah yang mengatur tentang sharf  adalah 

hadits diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa‟i dan Ibn 

Majah, dengan teks Muslim dari „Ubadah bin Shamit yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

الّرَهَب َلاَتِبيُعىا ِبالّرَهِب ِاّلا َمَثًلا ِبَمَثٍل َوَلا ُتِشُّفىا َبعَضَها َعَلى َبعٍض 

َوَلاالَىَزَق َتِبيُعىا ِاّلا َمَثاًل ِبَمَثٍل َوَلا ُتِشّّفىا َبعَضَها َعَلى َبعٍض َوَلا 

 َتِبيَعىاَغاِئًبا ِمنَها ِبَنا ِجٍز
Artinya: Nabi SAW bersabda “janganlah kamu menjual emas dengan 

emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan 

sebagian  atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas  

dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah 

kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu 

menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah di 

tempat.” (HR Buhkari dan Muslim)
31

 

 

Dari hadis yang telah dijelaskan di atas bahwa praktek sharf  

diperbolehkan juga mengisyaratkan bahwa jual beli tersebut harus 

dilakukan secara tunai. 

Akad sharf dipraktikan oleh Bank Syariah dalam produk jasa 

berupa tukar menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs 

jual beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan 
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berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada, ditambah dengan 

biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan 

kebijakan bank yang bersangkutan.
32

 

Payment Point adalah salah satu jasa perbankan untuk 

melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran 

yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil seperti pembayaran rekening 

listrik, telpon dan air & pembayaran kartu prabayar. Payment Point 

disebut juga rekening titipan dan diartikan sebagai rekening bersyarat. 

Sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada 

individu atau lembagai tertentu yang memberi amanat.
33

  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

a. Faktor Budaya 

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan 

perilaku seseorang. Kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

b. Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, 

keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku 

pembelian. 
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c. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli; 

pekerjaan dan keadaan ekonomi; kepribadian dan konsep diri; serta 

gaya hidup dan nilai. 

d. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang yang juga dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologis yang uatama, yaitu motivasi, presepsi, belajar, serta 

kepercayaan dan sikap.
34

 

4. Indikator Minat Transaksi  

Minat adalah keinginan seseorang yang timbul karena kebutuhan 

yang dirasa atau tidak dirasakan untuk melakukan aktifitas yang 

menyebabkan seseorang tertarik terhadap sesuatu.
35

 

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya dengan  prinsip 

syariat Islam.
36

 

Dari pengertian di atas, maka minat transaksi di bank syariah 

adalah keinginan seseorang untuk melakukan aktifitas pembiayaan dan 

jasa-jasa yang terdapat pada bank syariah untuk memenuhi kebutuhannya. 
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 Untuk merepresentasikan variabel Minat agar dapat mencapai 

tujuan yang ditentukan, maka dalam penelitian ini menggunakan 

indikator-indikator, yang selanjutnya indikator tersebut dijabarkan dalam 

item-item pernyataan di dalam kuesioner. Indikator-indikator untuk 

mengukur variabel Minat, yaitu:
 
“Pengaruh eksternal, kesadaran akan 

kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang 

dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri 

dari usaha pemasaran dan faktor sosial budaya”.
37

 

B. Fasilitas 

1. Definisi Fasilitas 

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Fasilitas dapat pula berupa segala 

sesuatu yang memudahkan konsumen dalam memperoleh kepuasan.    

Karena suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium dan tidak 

bisa diraba maka aspek wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran dari 

pelayanan. Pelanggan akan menggunakan indera penglihatan untuk 

menilai suatu yang diberikan oleh Bank dalam hal ini fasilitas-fasilitas.
 38

  

Definisi lain, juga menjelaskan bahwa fasilitas merupakan segala 

sesutau yang bersifat peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual 

jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen.
39

 Peralatan fisik yang 
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berarti bahwa benda-benda yang dapat mendukung terjadinya suatu 

kegiatan. 

Fasilitas dapat juga diartikan sebagai sarana dan prasarana yang 

tersedia di lingkungan maupun di dalam kantor perusahaan, dimaksudkan 

untuk memberikan pelayanan maksimal agar konsumen atau pelanggan 

merasakan nyaman dan puas. Fasilitas merupakan faktor penunjang utama 

dalam kegiatan suatu produk, karena apalah artinya suatu perusahaan 

tanpa fasilitas, tanpa mesin-mesin produksi, tanpa alat-alat kantor, dan 

tanpa tenaga kerja, mungkin hanya papan nama saja. Mengingat pentingya 

fasilitas ini perusahaan rela mengeluarkan modal yang besar untuk 

membeli peralatan atau mesin-mesin canggih yang harganya mahal 

asalkan perusahaan bisa berproduksi secara optimal. Demikian halnya 

dengan fasilitas yang diberikan dalam suatu produk perbankan, fasilitas 

yang diberikan pihak bank semakin beragam, semuanya memberikan 

kemudahan kepada nasabah agar dapat bertransaksi dengan mudah. 

Fasilitas yang diberikan oleh pihak bank misalnya fasilitas ATM, 

pembayaran telpon, listrik dan PAM, serta fasilitas lainnya.
40

  

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

fasilitas merupakan suatu wadah dari perusahaan dalam hal ini bank untuk 

mempermudah setiap kegiatan nasabah yang berhubungan dengan 

kegiatan perbankannya. 
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2. Faktor-faktor Fasilitas  

Banyak kalangan yang menyatakan bahwa fasilitas merupakan 

sarana yang diberikan produsen kepada konsumen untuk memberikan 

kemudahan dan kelancaran.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam fasilitas jasa  

antara lain:
41

 

a. Sifat dan tujuan organisasi jasa.  

Sifat suatu jasa seringkali menentukan berbagai persyaratan 

desainnya. Misalnya desain rumah sakit perlu mempertimbangkan 

ventilasi yang memadai, ruang peralatan medis yang representatif, 

ruang tunggu pasien yang nyaman (dilengkapi tv, tersedia cukup 

tempat untuk berbaring), kamar pasien yang nyaman, ruang dokter dan 

kamar praktek yang bisa menjamin privacy (misalnya: kedap udara, 

tidak tembus pandang). 

b. Ketersediaan Tanah.  

Setiap perusahaan jasa yang membutuhkan tanah untuk 

mendirikan lokasi fasilitasnya perlu memperhatikan kemampuan 

finansialnya, peraturan pemerintah berkaitan dengan kepemilikan 

tanah, dan lain-lain.  

c. Fleksibilitas.  

Fleksibilitas desain sangat dibutuhkan apabila volume 

permintaan sering berubah, dan apabila spesifikasi jasa cepat 
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berkembang, sehingga resiko keuangan menjadi besar. Kedua kondisi 

ini menyebabkan fasilitas jasa harus dapat disesuaikan dengan mudah 

dan memperhitungkan pada kemungkinan perkembangan dimasa yang 

akan datang.  

d. Faktor estetis.  

Fasilitas jasa yang tertata secara rapi, menarik dan estetis akan 

dapat meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap suatu jasa. 

e. Masyarakat dan lingkungan sekitar.  

Masyarakat terutama pemerhati masalah sosial, lingkungan 

hidup, dan lingkungan disekitar fasilitas jasa memainkan peranan 

penting dan berpengaruh besar terhadap perusahaan. 

f. Biaya kontribusi dan operasi.  

Kedua jenis biaya ini berpengaruh desain fasilitas. Biaya 

kontruksi dipengaruhi oleh jumlah dan jenis bahan bangunan yang 

digunakan. 

3. Fasilitas terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah  

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Fasilitas dapat pula berupa segala 

sesuatu yang memudahkan konsumen dalam memperoleh kepuasan.    

Karena suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium dan tidak 

bisa diraba maka aspek wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran dari 

pelayanan. Pelanggan akan menggunakan indera penglihatan untuk 



 

 

 

menilai suatu yang diberikan oleh Bank dalam hal ini fasilitas, sarana 

prasarana dan perlengkapannya.
 42

  

Definisi lain juga menjelaskan bahwa, fasilitas merupakan 

penampilan, kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan 

sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya kepada eksternal yang 

meliputi fasilitas fisik (gedung) perlengkapan dan peralatan. Fasilitas 

dapat berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang, ruang tempat kerja.
43

 

Penelitian terdahulu juga menguji konstruk fasilitas terhadap minat 

adalah Faisal dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Nasabah untuk Menjadi Nasabah di Bank Syariah” Menyatakan bahwa 

dalam menyediakan sebuah jasa, adanya fasilitas merupakan sesuatu yang 

sudah menjadi kewajiban. Tanpa adanya fasilitas yang dapat menunjang 

keberlangsungan dan kelancaran layanan jasa yang diberikan maka 

konsumen akan merasa ada kekurangan sehingga mengurangi dorongan 

pada dirinya untuk menggunakan jasa tersebut. Seperti yang dijelaskan 

bahwa fasilitas menurutnya merupakan suatu paket jasa yang diartikan 

sebagai suatu bundle terdiri atas barang dan jasa yang disediakan dalam 

lingkungan tertentu. Bahwa fasilitas penunjang adalah sumber daya fisik 

yang harus ada sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen.
44

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

fasilitas merupakan suatu penampilan, perlengkapan, sarana dan prasarana 
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suatu perusahaan yang tujuannya untuk memperlancar kegiatan 

perusahaan tersebut.  

Dalam penelitian ini membahas tentang minat, yaitu aspek 

kejiwaan seseorang yang tidak hanya mewarnai perilaku seseorang untuk 

untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik 

kepada sesuatu.
45

 Dari beberapa uraian diatas bahwa variabel fasilitas 

merupakan alat pendukung untuk memudahkan dan memperlancar proses 

transaksi keuangan yang dilakukan oleh konsumen.. 

Untuk mempresentasikan variabel fasilitas agar dapat mencapai 

tujuan yang ditentukan, maka disusun indikator-indikator, yang 

selanjutnya indikator tersebut dijabarkan dalam item-item pernyataan di 

dalam kuesioner. Yaitu, Penampilan dan keadaan  lingkungan sekitar, 

kemampuan sarana, prasarana, perlengkapan, dan peralatan.
46

 

Indikator-indikator tersebut dijabarkan beradasarkan perusahaan 

jasa, bank termasuk perusahaan jasa dikarenakan jasa dapat diartikan 

sesuatu yang tidak berwujud dalam bentuk fisik atau konstruksi, seperti 

kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan, pemecahan atas 

masalah yang dihadapi konsumen,
47

 Bank juga hanya lembaga perantara 

keuangan dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yaitu 

memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, 

membeli dan menjual surat-surat berharga dan memberi jaminan bank.
48
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Dengan begitu indikator-indikator diatas dapat digunakan untuk 

mempresentasikan variabel fasilitas pada bank syariah. 

C. Pelayanan 

1. Definisi Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan.
49

 Kualitas menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan 

oleh perusahaan agar mampu bertahan dan tetap mendapat kerpercayaan 

nasabah. Pola gaya hidup nasabah menuntut bank agar memberikan 

pelayanan yang berkualitas. 

Maupun pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.
50

 Bahwa 

pelayanan hanya dapat dirasakan oleh konsumen. 

Definisi yang lain, menjelaskan pelayanan adalah sebagian sebuah 

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang 

menyangkut segala usaha yang dilakukan orang lain dalam rangka 

mencapai tujuan.
51

  

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi 
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kualitas jasa, yaitu ecpected service dan preceived service. Apabila jasa 

yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas pelayanannya dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterimanya melampaui harapan pelanggan, maka kualitas dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 

rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. 

Dengan demikian baik atau tidaknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten.
52

 

2. Prinsi-Prinsip Kualitas Pelayanan 

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang 

kondusif bagi organisasi pelayanan untuk menyempurnakan kualitas, guna 

menciptakan kepuasan nasabah, maka yang bersangkutan harus mampu 

mengimplementasikan enam prinsip yang bermanfaat dalam 

menyempurnakan kualitas pelayanan. Prinsip kualitas pelayanan 

meliputi:
53

 

a. Kepemimpinan  

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan 

komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus 

memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan 

kinerja kualitas. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, 

usaha peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil.  
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b. Pendidikan  

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak 

sampai karyawan operasional, wajib mendapatkan pendidikan 

mengenai  kulitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan 

dalam pendidikan tersebut antara lain konsep kualitas sebagai strategi 

bisnis, alat dan teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan 

eksekutif dalam implementasi strategi kualitas. 

c. Perencanaan Strategik  

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan 

tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk 

mencapai visi dan misinya. 

d. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif 

bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasi. Proses ini 

menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus-

menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran sasaran kualitas. 

e. Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi 

oleh proses komunikasi organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan, 

maupun stakeholder lainnya. 

f. Total Human Reward 

Reward dan recognition merupakan aspek krusial dalam 

implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu diberi 



 

 

 

imbalan dan prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, 

motivasi, semangat kerja, rasa bangga dan rasa memiliki (sense of 

belonging) setiap anggota organisasi dapat meningkat, yang pada 

akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktifitas dan 

profitabilitas bagi perusahaan, serta kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

3. Pelayanan Terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah  

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.
54

 

Pelayanan hanya dapat diarasakan oleh orang lain yang menerimanya. 

Peneliti terdahulu yang menguji tentang pelayanan sebagai 

variabelnya adalah Zainal Abidin dengan judul “Hubungan Antara 

Kualitas Layanan Bank Dengan Minat Menabung Nasbah PT BRI Kantor 

Cabang Unggaran” menyatakan bahwa Masyarakat tentunya akan memilih 

bank yang aman dengan prosedur yang tidak terlalu rumit dan layanan 

yang memuaskan, seperti layanan yang diberikan oleh para pegawai yang 

murah senyum, ramah, bersahabat, sopan, sigap atau tanggap, handal, 

profesional, responsif dan mampu melayani dengan cepat. Jelas betapa 

pentingnya bank memusatkan perhatiannya terutama pada usaha 

mencegah berpindahnya nasabah ke bank lainnya, sehingga dapat 
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dikatakan bahwa kualitas layanan mempunyai pengaruh yang cukup besar 

dalam menentukan minat nasabah untuk menggunakan jasa bank.
55

 

Minat yaitu aspek kejiwaan  seseorang dan bukan hanya mewarnai 

perilaku seseorang melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang 

tertarik terhadap sesuatu.
56

 Untuk mempresentasikan variabel pelayanan 

terhadap minat agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan, maka 

sebelumnya sudah disusun indikator-indikator, yang selanjutnya indikator 

tersebut dijabarkan dalam item-item pernyataan di dalam kuesioner. 

Yaitu:
57

 

a. Tangibles (fasilitas fisik), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

personilnya dan sarana komunikasi. Hal ini berkaitan dengan fasilitas 

fisik, penampilan karyawan, peralatan dan teknologi yang 

dipergunakan dalam memberi layanan, fasilitas fisik seperti gedung, 

ruang tempat layanan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, 

tempat parkir merupakan salah satu segi dalam kualitas jasa karena 

akan memberikan sumbangan bagi konsumen yang memerlukan 

layanan perusahaan. Penampilan karyawan yang baik akan 

memberikan rasa dihargai bagi nasabah yang dilayani sedang dalam 

peralatan dan teknologi yang dipergunakan dalam memberikan 

layanan akan memberikan kontribusi pada kecepatan dan ketepatan 

layanan.   
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b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk menghasilkan 

kinerja pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan pasti. Hal ini 

berarti bahwa pelayanan harus tepat waktu dan dalam spesifikasi yang 

sama, tanpa kesalahan, kapanpun pelayanan tersebut diberikan.   

c. Responsiveness (keikutsertaan), yaitu kemampuan para karyawan 

untuk membantu para nasabah dan memberikan layanan dengan 

tanggap. Hal ini tercermin pada kecepatan, ketepatan layanan yang 

diberikan kepada nasabah, keinginan karyawan untuk membantu para 

nasabah (misal: customer service memberikan informasi seperti yang 

diperlukan nasabah), serta adanya karyawan pada jamjam sibuk 

(seperti tersedianya teller pada jam-jam sibuk).  

d. Assurance, yaitu kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki oleh para staff, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-

raguan. Berkaitan dengan kemampuan para karyawan dalam 

menanamkan kepercayaan kepada nasabah, adanya perasaan aman 

bagi nasabah dalam melakukan transaksi, dan pengetahuan dan sopan 

santun karyawan dalam memberikan layanan kepada konsumen, 

pengetahuan, kesopanan dan kemampuan karyawan akan 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan terhadap perusahaan. 

e. Empathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan nasabah. Hal 

ini berhubungan dengan perhatian atau kepedulian karyawan kepada 

pelanggan (misal: untuk menemui karyawan senior), kemudahan 



 

 

 

mendapatkan layanan (berkaitan dengan banyaknya outlet, kemudahan 

mendapatkan informasi melalui telepon). Kepedulian karyawan 

terhadap masalah yang dihadapinya. Perusahaan memiliki objektifitas 

yaitu memperlakukan secara sama semua nasabah. Semua nasabah 

berhak untuk memperolah kemudahan layanan yang sama tanpa 

didasari apakah mempunyai hubungan khusus dengan karyawan atau 

tidak. 

Indikator-indikator tersebut dijabarkan beradasarkan perusahaan 

jasa, bank termasuk perusahaan jasa dikarenakan jasa dapat diartikan 

sesuatu yang tidak berwujud dalam bentuk fisik atau konstruksi, seperti 

kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan, pemecahan atas 

masalah yang dihadapi konsumen,
58

 Bank juga hanya lembaga perantara 

keuangan dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yaitu 

memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, 

membeli dan menjual surat-surat berharga dan memberi jaminan bank.
59

 

Dengan begitu indikator-indikator diatas dapat digunakan untuk 

mempresentasikan variabel fasilitas pada bank syariah. 

D. Pemasaran Bank 

Pemasaran bank adalah suatu proses untuk menciptakan dan 

mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan.
60
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Kegiatan pemasaran adalah salah satu bentuk strategi dalam dunia  

usaha perbankan. Bagi dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang 

berorientasi profit. Pemasaran sudah merupakan suatu kebutuhan utama dan 

sudah merupakan suatu keharusan untuk dijalankan.  Pemasaran harus 

dikelola secara profesional, sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan 

akan segera terpenuhi dan terpuaskan. Pengelolaan pemasaran bank yang 

profesional inilah yang disebut dengan nama manajemen pemasaran bank. 

Pada dasarnya manajemen pemasaran bank adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari 

barang-barang, dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok 

sasaran  yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi.
61

    

E. Nasabah 

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah di bagi 

menjadi dua yaitu
62

: 

a. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di 

bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 

yang bersangkutan. 

b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 
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F. Kajian Pustaka 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Santri, Lokasi dan 

Fasilitas Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan santri, lokasi 

dan fasilitas perbankan syariah terhadap minat memilih produk bank syariah. 

Populasi penelitian ini berjumlah 226 santri aktif pondok pesantren Al-huda 

dan sampel yang digunakan sebanyak 70 orang dengan menggunakan metode 

rumus slovin. Sedangkan teknik uji yang digunakan adalah uji validitas dan 

realibitas dan uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda, serta uji 

hipotesis. Hasil penelitian menunjukan secara simultan dan parsial antara 

variabel independen dan dependen bahwa pengetahuan santri, lokasi dan 

fasilitas di perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat memilih produk di bank syariah.
63

 Persamaan penelitian ini dengan 

yang dilakukan oleh M. Aminudin adalah variabel yang sama yaitu Fasilitas. 

Perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan yang dulu adalah terletak 

pada variabel independen yaitu pada penelitian sekarang menggunakan 

pelayanan di bank syariah. Subjek penelitian dalam penelitian terdahulu 

adalah santri aktif yang berada pada pondok pesantren Al-huda, sedangkan 

dalam penelitian yang sekarang adalah Mahasiswa FEBI angkatan 2013-2016 

yang masih aktif.  

Penelitian dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

non muslim menjadi nasabah Bank Syariah di Medan”. Tujuan penelitian ini 
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untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat non muslim 

menjadi nasabah pada Bank Syariah . Populasi penelitian ini adalah semua 

nasabah asal Bank Syariah Mandiri. Sampel penelitian sebanyak 50 

responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi sederhana. Hasil analisis regresi antara fasilitas 

pelayanan, promosi dan produk terhadap keputusan nasabah menjadi nasabah 

Bank Syariah, secara berurutan  memperoleh hasil sebesar 0,469; 0,730; 

0,529; yaitu berpengruh secara signifikan.
64

 Persamaan penelitian ini dengan 

yang dilakukan Evi adalah memiliki variabel X (independent) yang sama yaitu 

Pelayanan dan Fasilitas. Perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan 

yang dulu adalah terletak pada variabel X yaitu pada promosi dan produk. 

Dikarenakan pada penelitian tidak berfokus pada Bank Induk di daerah yang 

bisa mengeluarkan promosi dan produk sendiri melainkan hanya unit Payment 

Point yaitu bersifat pembayaran titipan. Penelitian yang dulu terfokus pada 

nasabah non muslim ini berbanding terbalik dengan penelitian yang sekarang 

terfokus pada Mahasiswa FEBI yang seluruhnya muslim. 

Penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Nasabah bertransaksi di Bank Sayriah (Studi Kasus di Bank Muamalat 

Cabang Surakarta)”, tujuan penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi nasabah bertransaksi di Bank Syariah. Data yang digunakan 

adalah data primer yang dikumpulkan dari Bank Muamalat caban Surakarta. 
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Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi berganda. Dengan  

pelayanan dan perilaku karyawan bank, faktor bagi hasil, faktor variasi produk 

bank, faktor letak bank yang strategis, faktor tingkat keamanan bank, faktor 

pengetahuan nasabah tentang bank syari‟ah, faktor persepsi tentang bunga 

bank yang bertentangan dengan agama, faktor motif keuntungan, terhadap 

minat nasabah bertransaksi di bank syari‟ah. Hasil kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah bertransaksi di Bank 

syariah.
65

 Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan Muh Risky Adi 

Hermawan adalah memiliki variabel X (independent) yang sama yaitu 

Pelayanan dan variabel Y minat transaksi di Bank Syariah. Perbedaan antara 

penelitian yang sekarang dengan yang dulu adalah terletak pada variabel X 

(independent). Penelitian yang dulu menggunakan jumlah nasabah kredit 

sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan minat transaksi di Bank 

Syariah, pada variabel X penelitian sekarang menambahkan fasilitas dalam 

variabelnya. Subjek penelitian dalam penelitian terdahulu adalah nasabah 

Bank Muamalat cabang Surakarta, sedangkan dalam penelitian yang sekarang 

adalah Mahasiswa FEBI angkatan 2013-2016. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas tentang fasilitas 

dan pelayanan yang ada pada Bank Syariah bahwa fasilitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap Keputusan menjadi nasabah Bank Syariah seperti 

yang dikemukakan oleh Evi (2013) diatas yaitu fasilitas seperti kebersiahan 

ruangan ,sistem antrian, ketersedian ruangan yang memadai dan bebas asap 
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rokok berpengaruh masyarakat non muslim menjadi nasabah Bank Syariah. 

Pada pelayanan seperti yang telah dikemukakan oleh Pieter (2014) bahwa 

kualitas layanan yang baik dari teller, customer service dan pegawai lainnya 

baik dari segi penampilan dan maupun melayani dapat menciptkan loyalitas 

nasabah agar secara terus-menerus dapat melakukan transaksi di Bank 

Syariah. Perbedaan secara signifikan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu 

dari nasabah atau sampel yang digunakan, dari penelitian di atas 

menggunakan langsung nasabah aktif sedangkan dari peneltiain ini 

menggunakan sampel nasabah maupun non nasabah sehingga kualitas 

pelayanan dan fasilitas yang ada di bank dapat jelas terlihat dalam 

pengaplikasiannnya berpengaruh atau tidaknya pelayanan dan fasiltas yang 

ada di Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung. 

G. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting.
66

  

Fenomena perbankan yang ada sekarang ini adalah telah muncul dan 

berkembangnya bank menurut syariah. Salah satunya dalam hal mencari 

nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang lama dengan menempatkan 

BSM Payment Point UIN Raden Intan Lampung. Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu minat transaksi dan variabel tidak terikat faktor-faktor 

yang mempengaruhinya antara lain, Pelayanan dan Fasilitas bank 
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Gambar 1 

Paradigma Penelitian 

 

(X1) 

Fasilitas

(X2)

Pelayanan

(Y)

Minat Transaksi

H3  

Keterangan: 

  : Uji T (Parsial) 

  : Uji F (Simultan) 

H. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telat dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi Hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik.
67

 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan 

kerangka pikir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :   
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1. Pengaruh Fasilitas Terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah 

Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung pada Mahasiswa 

FEBI Angkatan 2013-2016 

Fasilitas merupakan penampilan, kemampuan sarana prasarana dan 

keadaan lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung) perlengkapan dan 

peralatan. Fasilitas dapat berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang, 

ruang tempat kerja.
68

 

Penelitian sebelumnya yang dibahas oleh Faisal yang berjudul 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi 

nasabah di Bank Syariah” bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi nasabah di Perbankan 

Syariah, subjek pada penelitian ini pada mahasiswa ekonomi dan 

perbankan islam UMY untuk semester lima dan tujuh, dengan analisis 

regresi linear berganda didapatkan hasil bahwa fasilitas berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa untuk menjadi nasabah pada 

perbankan syariah, bahwa fasilitas yang terdapat pada perbankan syariah 

dapat membantu kegiatan transaksi pada mahasiswa dan membuat 

mahasiswa tertarik untuk menjadi bagian nasabah perbankan syariah.
69
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Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian, Ho yaitu hipotesis 

nol dinyatakan dalam kalimat negatif dan H1 yaitu hipotesis kerja yang 

dinyatakan dalam kalimat positif,
70

 variabel fasilitas sebagai berikut: 

Ho: Fasilitas (X1) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

transaksi (Y) di Bank Syariah Pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-

2016 

H1: Fasilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

transaksi (Y) di Bank Syariah Pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-

2016 

2. Pengaruh Pelayanan Terdapat Minat Transaksi di Bank Syariah 

Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung pada Mahasiswa 

FEBI Angkatan 2013-2016 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa, yaitu ecpected service dan preceived service. Apabila jasa 

yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas pelayanannya dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterimanya melampaui harapan pelanggan, maka kualitas dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 

rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. 

Dengan demikian baik atau tidaknya kualitas jasa tergantung pada 
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kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten.
71

 

Hasil penelitian sebelumnya yang membahas variable pelayanan 

terhadap minat adalah Zainal Abidin dengan judul “Hubungan anatara 

kualitas dan layanan bank dengan minat menabung nasabah PT BRI 

Kantor Cabang Unggaran” dengan hasil menyebutan bahwa variabel 

pelayanan terhadap minat menabung pada nasabah berpengaruh secara 

signifikan dengan uji regresi linear sederhana didapatkan hasil variable 

pelayanan sebesar 71,5% berpengaruh terhadap minat menabung. 

Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian, Ho yaitu hipotesis 

nol dinyatakan dalam kalimat negatif dan H2 yaitu hipotesis kerja yang 

dinyatakan dalam kalimat positif,
72

 variabel pelayanan sebagai berikut: 

Ho: Pelayanan (X2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat transaksi (Y) di Bank Syariah Pada Mahasiswa FEBI Angkatan 

2013-2016 

H2: Pelayanan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

transaksi (Y) di Bank Syariah Pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-

2016 

 

 

                                                             
71

Fandy Tjiptono, Op.Cit, h. 59-60 
72

Sugiyono, (2014), Op.Cit, h. 65 



 

 

 

3. Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Secara Bersamaan Terhadap 

Minat Transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden 

Intan Lampung pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-2016 

Penelitian yang sebelumnya yang membahas fasilitas dan 

pelayanan terhadap minat adalah Ayu Retno Sari dengan judul penelitian 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat muslim 

menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim di 

Kabupaten Bantul, Yogyakarta) menyatakan hasil bahwa fasilitas dan 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung 

di Bank Syariah. Pelayanan sebagai aktivitas yang diberikan untuk 

membantu dan menyiapkan baik itu berupa barang atau jasa yang 

memadai serta nyaman akan dapat menarik perhatian masyarakat dan 

membuat masyarakat nyaman dengan bank syariah.
73

  

Fasilitas dan pelayanan pada bank syariah dapat berupa fasilitas 

fisik maupun pelayanan dari karyawannya. Fasilitas pelayanan yang 

nyaman serta memadai akan dapat menarik perhatian masyarakat dan 

membuat masyarakat nyaman dengan bank syariah.
74

 Apabila jasa atau 

pelayanannya yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanannya dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika jasa yang diterimanya melampaui harapan pelanggan, 

maka kualitas dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika 
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jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas 

jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik atau tidaknya kualitas 

jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 

harapan pelanggannya secara konsisten.
75

  

Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian, Ho yaitu hipotesis 

nol dinyatakan dalam kalimat negatif dan H3 yaitu hipotesis kerja yang 

dinyatakan dalam kalimat positif,
76

 yaitu sebagai berikut: 

Ho: Faslitas (X1)  dan pelayanan (X2) secara bersama-sama tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y) minat transaksi di 

Bank Syariah pada mahasiswa FEBI angkatan 2013-2016 

H3: Faslitas (X1)  dan pelayanan (X2) secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap (Y) minat transaksi di Bank Syariah 

pada mahasiswa FEBI angkatan 2013-2016 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan, Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan meotde pendekatan 

kuantitatif. Metode kuantitarif yaitu metode positivistik karena berlandaskan 

pada filsafat positivisme. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian 

berupa berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.
77

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research). Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, 

yaitu penelitian yang memaparkan data yang didapatkan di lapangan dan 

selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan landasan 

teori yang ada sebagai pijakan dalam menganalisis. Selain itu peneliti 

menggunakan penelitian kepustakaan guna membantu melengkapi data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Penelitian itu juga bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang memiliki 

sifat hubungan antara dua variabel atau lebih.
78

 Asosiatif yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu ada tidaknya pengaruh antara fasilitas dan pelayanan 

terhadap minat transaksi di Bank Syariah. 
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B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder: 

1. Data primer, data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, 

maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan 

siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.
79

 Data yang 

diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, yang sumbernya dari 

responden, dan hasil kuesioner dengan pihak yang bersangkutan. 

2. Data sekunder, data yang dapat diperoleh dari sumber internal maupun 

eksternal. Data sekunder internal ada yang tersedia dalam format siap 

pakai (seperti yang diperoleh dari management dicision support system) 

maupun dalam bentuk yang masih harus diolah lebih lanjut (informasi-

informasi yang tersedia dalam faktur penjualan),
80

 yaitu data yang 

diperoleh dari, buku-buku, jurnal, teks, majalah brosur, dan referensi 

lainnya yang berkaitan dengan fasilitas, pelayanan, minat transaksi dan 

data jumlah Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-2016 di akademik FEBI. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpelan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu 

penelitian.
81

 Populasi yang diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum 

penelitian dilakukan.  Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

                                                             
79

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: 

Rajawali Pers 2013), h. 103 
80

Ibid, h. 105 
81

Ibid, h.. 161 



 

 

 

adalah seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN 

Raden Intan Lampung Angkatan 2013-2016. 

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan 

individu penelitian.
82

 Sampel yang baik yaitu sampel yang memiliki populasi 

atau yang representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau 

yang mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili 

sampel bukan merukan duplikat dari populasi. Pada tahap ini, peneliti 

menfokuskan sampel pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-2016. Berikut 

daftar jumlah Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-2016. 

Tabel 1 

Daftar Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-2016 

No Tahun Angkatan Mahasiswa FEBI 

1 2013 495 

2 2014 592 

3 2015 776 

4 2016 841 

Jumlah 2597 

Sumber: Data Sekunder, Akademik FEBI 2017 

Dalam mengetahui jumlah sampel dari suatu populasi maka dapat 

diketahui dengan rumus slovin:
83

 

 

Keterangan:   

S : Sampel   

N : Jumlah populasi  
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e : Tingkat kesalahan (error level) 10% 

Sampel yang akan diteliti diambil dengan menggunakan rumus Slovin 

dengan taraf kesalahan 10% atau dapat disebut dengan kepercayaan sampel 

90%,  perhitungannya sebagai berikut: 

 

 

Batas kesalahan yang dapat ditolerir dalam penelitian ini sebesar 

10%,sehingga didapat jumlah 99,96 dan dibulatkan menjadi sampelnya 

sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling. 

Proportionate stratified random sampling, teknik ini digunakan bila 

populasi mempunya anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata 

proporsional.
84

 Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. 

Strata ditentukan menurut jenjang jurusan. Dengan demikian masing-masing 

sampel untuk tingkat jurusan harus proporsional sesuai dengan populasi. 

Berdasarkan perhitungan dengan cara berikut ini jumlah sampel untuk 

kelompok jurusan Perbankan Syariah berjumlah 47, Ekonomi Islam 

berjumlah 47 dan akuntansi syariah berjumlah 5, perhitungan sebagai berikut:  

Jurusan   : populasi/jumlah populasi x sampel  = terpilih 

Perbankan Syariah : 1237/2597 x 100 = 47,6 = 47 

Ekonomi Islam  : 1221/2597 x 100 = 47,01 = 47 

Akuntansi  Syariah : 139/2597 x 100 = 5,35 = 6 
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Tabel 2 

Responden Menurut Tahun Angkatan 2013-2016 Mahasiswa FEBI 

 

 

 

  Sumber: Data Sekunder, Diolah tahun 2017 

Setelah dihitung telah didapat jumlah sampel yang akan menjadi 

responden untuk dibagikan kuisioner yang telah di susun sebanyak 100 orang 

dari mahasiswa FEBI angkatan 2013-2016. Menentukan jumlah sampel 

jurusan Perbankan Syariah angkatan 2013-2016: 

Tahun angkatan 2013 : 193/1237 x 47 = 7,33 = 7 

Tahun angkatan 2014  : 293/1237 x 47 = 11.13 = 11 

Tahun angkatan 2015 : 322/1237 x 47 = 12,23 = 12 

Tahun angkatan 2016  : 429/1237 x 47 = 16.29 = 16 

Tabel 3 

Responden Menurut Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2013-2016 

No Tahun Angkatan Jumlah Mahasiswa Terpilih 

1 2013 193 8 

2 2014 293 11 

3 2015 322 12 

4 2016 429 16 

Jumlah terpilih 1237 47 

Sumber: Data Sekunder, Diolah tahun 2017 

Setelah dihitung telah didapat jumlah sampel yang akan menjadi 

responden untuk dibagikan kuisioner yang telah di susun sebanyak 47 orang 

dari Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2013-2016. 

Menentukan jumlah sampel jurusan Ekonomi Islam angkatan 2013-2016: 

 

No Jurusan Populasi Terpilih 

1 Perbankan Syariah 1237 47 

2 Ekonomi Islam 1221 47 

3 Akuntansi Syariah 139 6 

Jumlah 2597 100 



 

 

 

Tahun angkatan 2013 : 278/1221 x 47 = 11,70 = 12 

Tahun angkatan 2014  : 245/1221 x 47 = 9.43 = 9 

Tahun angkatan 2015  : 300/1221 x 47 = 11,54 = 11 

Tahun angkatan 2016  : 398/1221 x 47 = 15,32 = 15 

Tabel 4 

Responden Menurut Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2013-2016 

No Tahun Angkatan Jumlah Mahasiswa Terpilih 

1 2013 278 12 

2 2014 245 9 

3 2015 300 11 

4 2016 398 15 

Jumlah 1221 47 

       Sumber: Data Sekunder, Diolah tahun 2017 

Setelah dihitung telah didapat jumlah sampel yang akan menjadi 

responden untuk dibagikan kuisioner yang telah di susun sebanyak 47 orang 

dari Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2013-2016. Menentukan 

jumlah sampel jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2013-2016: 

Tahun angkatan 2015 : 125/139 x 6 = 5,39 = 5 

Tahun angkatan 2016 : 14/139 x 6 = 0,6  = 1 

Tabel 5 

Responden Menurut Jurusan Akuntansi Syariah 2013-2016 

No Tahun Angkatan Jumlah Mahasiswa Terpilih 

1 2015 125 5 

2 2016 14 1 

Jumlah 139 6 

Sumber: Data Sekunder, Diolah tahun 2017 

Setelah dihitung telah didapat jumlah sampel yang akan menjadi 

responden untuk dibagikan kuisioner yang telah di susun sebanyak 6 orang 

dari Mahasiswa Jurusan Konsentrasi Akuntansi Syariah angkatan 2013-2016. 

 



 

 

 

D. Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, digunakan beberapa metode antara lain : 

1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan penelitian menggunakan pengamatan 

dan ingatan dari kejadian di lapangan yang terjadi. Obeservasi dilakukan 

pada saat pra survey dengan mengamati kejadian yang terjadi sesuai 

dengan kejadian di lapangan yaitu di Bank Syariah Mandiri Payment Point 

UIN Raden Intan Lampung. Observasi yang dilakukan peneliti adalah 

observasi berperan serta (Participant Observation)
85

, yaitu peneliti terlibat 

dari kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian, seperti melihat dan menjalankan secara 

langsung pelayanan dan fasilitas Bank Syariah Mandiri Payment Point 

UIN Raden Intan Lampung. Yaitu pada: 

a. Faslitas:  

1) Kertas tiket pembayaran 

Dapat dilihat pada lampiran bahwa kertas tiket pembayaran 

tersusun dengan rapih yang membuat nasabah tidak bingung dalam 

menentukan tiket pembayaran untuk kegiatan transaksinya. 

2) Alat Tulis 

Pada lampiran bahwa alat tulis berupa pulpen cukup untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah dalam kegiatan transaksinya. 
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3) Contoh Penulisan Tiket Pembayaran 

Banyak nasabah yang kurang paham dalam proses transaksi 

walaupun nasabah itu sudah lama menjadi nasabah, maka di BSM 

menyediakan contoh penulisan tiket pembayaran untuk 

memudahkan nasabah dalam proses transaksi dan terhindar dari 

kesalahan. 

4) Ruang Tunggu 

Setelah dilakukan observasi oleh peneliti bahwa BSM 

memiliki fasilitas ruang tunggu yang nyaman dan memadai untuk 

sehari-hari kegiatan transaksi oleh nasabah-nasabah. 

5) Parkir Kendaraan  

Bagi peneliti situasi parkir kendaraan menjadi hal yang 

penting mengingat bahwa kendaraan nasabah bukanlah hal yang 

biasa tetapi setelah dilakukan observasi menunjukan bahwa pakir 

kendaraan yang telah disediakan oleh BSM menunjukan memadai 

untuk kebutuhan nasabah seperti lahan yang luas dan bersih. 

6) Anjungan Tunai Mandiri 

Anjungan Tunai Mandiri atau sering disebut dengan ATM 

adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang sistem 

dilakukan otomatis oleh sistem komputer. Biasanya sebagai tempat 

untuk menarik uang maupun transfer dana oleh nasabah. Dari hasil 

observasi yang telah dilakukan bahwa BSM menyediakan 1 (satu) 

mesin ATM untuk kebutuhan nasabah.  

 



 

 

 

b. Pelayanan 

1) Pelayanan Teller 

Pada BSM payment point  menyediakan 1 Teller untuk 

melayani kegiatan nasabah dalam bertransaksi pada hari biasa dan 

pada hari sibuk seperti pada hari pembayaran semester BSM 

menyediakan 2 teller, ini menunjukan bahwa BSM bisa melihat 

kondisi untuk menunjang pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah. 

2) Pelayanan Security 

Pelayanan security selain mengamankan kegiatan transaksi 

yang dilakukan oleh nasabah security juga membantu pelayanan 

dalam hal memberikan informasi kepada nasabah dalam 

melakukan transaksi. 

3) Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Banyak mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk menjadi 

PKL di BSM selain untuk menambah pengalaman juga sebagai 

menambah ilmu pengetahuan. Biasanya PKL juga membantu 

dalam hal pelayanan yang terjun langsung ke lapangan agar lebih 

cepat belajar dengan kegiatan perbankan secara langsung. 

2. Kuesioner   

Kuesioner merupakan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 



 

 

 

dijawab.
86

 Maka dari populasi yang telah dipilih sebagai responden yaitu 

47 orang untuk Mahasiswa Perbankan Syariah, 47 orang untuk Mahasiswa 

Ekonomi Syariah, dan 6 orang untuk Mahasiswa Konsentrasi Akuntansi 

Syariah. Dengan jumlah 100 orang untuk menjadi responden dari 

penelitian ini. 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu di pahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 

penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Secara 

rinci operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dalam SEM (Structural Equation Modeling/Pemodelan) Persamaan 

struktural, variabel independen disebut sebagai variabel eksogen.
87

 

Variabel independen dalam penelitian ini ada dua yaitu, Fasilitas (X1) dan 

Pelayanan (X2). 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, criteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 
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Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.
88

 Variabel minat transaksi pada 

penelitian adalah sebagai variable dependen atau variable terikat.
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Tabel 6 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Peneltian 

Variabel Definisi variabel Referensi Indikator Pernyataan 

Fasilitas 

(X1) 

Fasilitas merupakan 

penampilan, 

kemampuan sarana dan 

prasarana, dan keadaan 

lingkungan sekitarnya 

dalam menunkukkan 

eksistensinya kepada 

eksternal yang meliputi 

fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan 

peralatan 

Chatrin Surya 

Wijayaningratri, 

Budiyanto, 

“Pengaruh 

Fasilitas, Lokasi, 

dan Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

Nasabah Bank 

Mega Syariah 

Walikukun”. Jurnal 

Ilmu dan Riset 

Manajemen Vol 4 

No 4 (April 2015) 

1. Penampilan dan 

keadaan lingkungan 

sekitarnya 

 Gedung dan 

lingkungan 

eksternalnya 

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) Payment 

Point (PP) UIN Raden Intan Lampung 

telah memiliki gedung yang cocok 

dalam mendukung kegiatan transaksi 

keuangan. 

2. BSM PP UIN Raden Intan Lampung 

memiliki  gedung dengan kapasitas 

jumlah nasabah yang memadai 

2. Kemampuan sarana 

dan prasarana 

 Kursi  

 Pendingin 

ruangan 

 

3. Bank Syariah Mandiri PP UIN Raden 

Intan Lampung memiliki ruang tunggu 

yang nyaman bagi mahasiswa. 

3. Perlengkapan dan 

peralatan 

 Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM) 

 Peralatan 

pendukung 

transaksi pulpen, 

pena dan meja 

4. Bank Syariah Mandiri PP UIN Raden 

Intan Lampung memiliki fasilitas ATM 

di UIN Lampung yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan mahasiswa 

5. BSM PP UIN Raden Intan Lampung 

memiliki fasilitas alat pembayaran 

seperti tiket pembayaran, pulpen, meja 

yang rapih, menarik dan mudah 



 

 

 

dipahami. 

Pelayanan 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan yang 

berkualitas merupakan 

harapan setiap nasabah. 

Suatu alat ukur kualitas 

pelayanan yang disebut 

servqual (service 

quality), yaitu 

tangibles, 

responsiveness, 

assurance, empaty, 

realibity. Untuk 

mengukur persepsi 

nasabah atas kualitas 

pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtosim Arief, 

Pemasaran Jasa & 

Kualitas 

Pelayanan, 

(Malang: 

BayuMedia 

Publishing 2006), 

h. 117 

 

 

 

 

 

1. Keandalan 

(reliability)  

Merupakan kemampuan 

memberikan layanan 

yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan 

memuaskan.  

1. Karyawan BSM PP UIN Raden Intan  

Lampung melayani nasabah dengan baik 

dan menyelesaikannya masalah dengan 

tepat. 

 

2. Daya tanggap 

(responsiveness)  

Yaitu keinginan para staf 

untuk membantu para 

pelanggan dan 

memberikan layanan 

dengan tanggap. 

2. Karyawan BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung selalu selalu siap sedia dalam 

memberikan bantuan kepada 

mahasiswa/nasabah yang kurang 

mengerti dalam proses perbankan. 

 

3. Jaminan (assurance)  

Mencakup pengetahuan 

kompetensi, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staf 

bebas dari bahaya, risiko 

atau keragu-raguan.  

3. Sikap dalam melayani karyawan BSM 

PP UIN Raden Intan Lampung 

meyakinkan dan dapat dipercaya dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kepedulian 

(emphaty)  

Meliputi kemudahan 

dalam menjalin relasi 

komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan 

pemahaman atas 

kebutuhan individu para 

pelanggan.   

 

4. Karyawan BSM PP UIN Raden Intan  

Lampung selalu memberikan perhatian 

dan pemahaman proses transaksi di bank 

kepada nasabah untuk menjalin relasi 

komunikasi yang baik pada nasabah. 

5. Bukti fisik (tangible)  

Meliputi fasilitas, 

perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi.  

5. Karyawan BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung selalu berpenampilan menarik 

dan sopan sesuai syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Minat 

Transaksi 

(Y) 

Pengaruh eksternal, 

kesadaran akan 

kebutuhan, pengenalan 

produk dan evaluasi 

alternatif adalah hal 

yang dapat 

menimbulkan minat 

beli konsumen. 

Pengaruh eksternal ini 

terdiri dari usaha 

pemasaran dan faktor 

sosial budaya 

Chiffman, Leon 

dan Kanuk, Leslie 

Lazar. “Perilaku 

Konsumen”. 

(Jakarta:Indeks 

2008), h. 25 

1. Pengenalan produk 

 

A. Saya tertarik melakukan transaksi di 

BSM PP UIN  Raden Intan Lampung 

karena percaya pada kinerja BSM. 

2. Kebutuhan B. Saya tertarik melakukan transaksi di 

BSM PP UIN Raden Intan  Lampung 

karena mampu memenuhi kebutuhan 

mahasiswa/nasabah 

3. Pengaruh Eksternal C. Saya tertarik melakukan transaksi di 

BSM PP UIN Raden Intan Lampung 

karena informasi yang saya dapatkan 

tentang bank selama berada di FEBI 

4. Kesadaran D. Saya akan tetap melakukan transaksi di 

Bank Syariah Mandiri walaupun saya 

telah lulus dari UIN Raden Intan 

Lampung. 

5. Factor social dan 

budaya 

E. Saya akan tetap melakukan transaksi di 

Bank Mandiri Syariah karena dilihat dari 

keyakinan saya. 

 

 

 

 

 



 

 

 

F. Pengukuran Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus 

ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan 

instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara 

spesifik fenomena ini disebut variabel penelitian.
89

 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga untuk 

mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini yang mana 

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, penulis menggunakan 

metode skala Likert.
90

  

Dalam pengukuran pengaruh karakteristik fasilitas dan pelayanan 

terhadap minat transaksi pada mahasiswa FEBI, Instrumen penelitian 

menggunakan skala likert dibuat dalam bentuk checklist, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 7 

Contoh Pernyataan 

No Pernyataan Jawaban 

SS ST TS STS 

1 Bank Syariah Mandiri (BSM) Payment 

Point (PP) UIN Raden Intan Lampung 

telah memiliki desain gedung yang cocok 

untuk kegiatan transaksi keuangan 

      

2      
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SS = Sangat Setuju  diberi skor  4 

ST = Seuju   diberi skor 3 

TS = Tidak Setuju   diberi skor 2 

STS = Sangat Tidak Setuju  diberi skor  1 

Kemudian data yang diperoleh jawaban 100 responden yang telah 

ditentukan akan dianalisa dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan 

skoring setiap jawaban dari responden. Contoh berdasarkan skor yang 

ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut: 

Jumlah skor 25 orang menjawab SS = 25 x 4 = 100 

Jumlah skor 45 orang menjawab ST = 45 x 3 = 135 

Jumlah skor 20 orang menjawab TS = 20 x 2 = 40 

Jumlah skor 10 orang menjawab STS = 10 x 1 = 10 

Jumlah skor      = 285 

Jumlah skor ideal untuk seluruh item 4 x 100 = 400 (seandainya semua 

menjawab SS). Contoh diatas didapat jumlah skor 285. Jadi secara kontonium 

dapat digambarkan seperti berikut: 

Gambar 2 

Contoh Range Skor 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 

285 terletak pada daerah setuju (ST).
91
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G. Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan metode: 

1. Uji Validitas dan Realibitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur suatu sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikaor 

dengan skor konstruk. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan 

SPSS 16.0. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r table untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini 

n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini jumlah sample yang 

dipakai adalah 100 sampel dan besarnya df dapat dihitung df = 100-2 = 

98 dan alpha 0,05 didapat r table 0,196 (dengan uji dua sisi). Jika r 

hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka indikator 

dinyatakan valid.
92

 

b. Uji Reliabilitas 

Realiabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
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terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, 

Repeated Measurei atau pengukuran ulang dan One shot atau 

pengukuran sekali saja.
93

 Penelitian ini menggunakan pengukuran 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain 

atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Untuk mengukur 

pada penelitian agar dapat dikatakan reliabel dengan uji statistik 

Cronbach Alpha pada SPSS 16.0. Suatu konstruk dikatakan jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70.
94

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah pengujian pada variabel penelitian dengan 

model regresi, apakah dalam variabel dan model regresinya terjadi 

kesalahan atau penyakit. Berikut ini macam-macam uji asumsi klasik: 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
 

95
 Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS 16.0. Pengujian hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho: Distribusi populasi normal, jika probabilitas > 0,05, Ho 

diterima 
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Ha: Distribusi Populasi tidak normal, jika probabilitas < 0,05, 

Ho ditolak.
96

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen.  Dalam penelitian ini untuk menguji apakah ada 

multikolinearitas dengan menggunakan variance inflation factor 

(VIF).  

Kriteria pengambilan keputusan jika nilai koefisien korelasi 

antar masing-masing variabel independen nilai tolerance kurang dari 

0,10  atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka menunjukkan adanya 

multikolinearitas.
97

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser 

mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 

independen,
98

dengan rumus: 

                                                             
96

Kadir, “Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan program 

SPSS/Lisrel dalam penelitian” (Jakarta, Rajawali Pers 2015), h. 156 
97

Imam Ghozali, Op.Cit, h. 103-104 
98

Imam Ghozali, Op.Cit, h. 137-138 



 

 

 

 

Kriteria terjadinya heteroskedastisitas dalam suatu model 

regresi adalah jika signifikansinya < 0,05, yang berarti bahwa apabila 

signifikansinya > 0,05 penelitian dapat dilanjutkan. 

H. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel minat 

dihubungan dengan variabel fasilitas dan pelayanan
99

: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan : 

Y = Minat 

a = Konstanta 

X1 = fasilitas 

X2 = pelayanan 

b = Koefisien regresi  

e = kesalahan prediksi 

1. Uji T (Parsial) 

Menunjukkan nilai signifikan dari tiap-tiap koefesien regresi 

terhadap kenyataan yang ada.
100

 Langkah-langkah: 

a. Menentukan hipotesis nilai dan alternatif. 

Ho : b1 = 0, artinya fasilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat transaksi di BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada 

mahasiswa FEBI. 

                                                             
99

Kadir, Op.Cit, h.187 
100

Ibid, h. 198-199   



 

 

 

H1 : b1 ≠ 0, artinya fasilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat transaksi di BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada 

mahasiswa FEBI. 

Ho: b2 = 0, artinya pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat transaksi di BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada 

mahasiswa FEBI. 

H2 : b2 ≠ 0, artinya pelyanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat transaksi di BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada 

mahasiswa FEBI. 

b. Menentukan tingkat signifikan (α = 0, 05) dan t-tabel 

Tingkat signifikat (α) dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Tabel 

distribusi t dicari pada α = 5% dengan uji dua pihak. 

c. Kriteria pengujian  

Bila t hitung > t tabel Ho ditolak, artinya bahwa fasilitas atau 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat transaksi 

di BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada mahasiswa FEBI. 

Bila t hitung ≤ t tabel Ho diterima, artinya bahwa fasilitas atau 

pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

transaksi di BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada mahasiswa 

FEBI. 

2. Uji F (Simultan) 

Digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh antara dua 

variabel bebas (fasilitas dan pelayanan) terhadap variabel terikat (minat 



 

 

 

transaksi) secara bersama-sama, sehingga bisa diketahui apakah dengan 

yang sudah ada dapat diterima atau ditolak.
101

 

Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan Ho (hipotesis nol) dan H1 (hipotesis alternatif) 

Ho: b1 = b2 = 0 artinya bahwa fasilitas dan pelayanan secara bersama-

sama tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

minat transaksi di BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada 

mahasiswa FEBI. 

H1: b1 ≠ b2 ≠ 0 artinya bahwa fasilitas dan pelayanan secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat 

transaksi di BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada mahasiswa 

FEBI. 

b. Menentukan tingkat signifikan α = 0, 05 dan F tabel 

Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. F tabel 

dapat dicari dengan menentukan besar derakat pembilang dan derajat 

penyebut. Untuk derajat pembilang menggunakan k (k adalah 

banyakanya prediktor), sedangkan derajat penyebut menggunakan n-k-

1 

c. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

Ho  diterima apabila F-hitung < F-tabel 

Ho  ditolak apabila F-hitung > F-tabel 
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d. Perhitungan nilai F 

F =  

Keterangan: 

R = koefesien regresi linier berganda 

k = banyaknya prediktor 

n = ukuran variabel 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Secara umum  

koefisien determinan untuk data silang (cross section) relatif rendah 

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 

sedangkan untuk data tuntun waktu (time series) biasanya mempunyai 

nilai koefisien determinasi yang tinggi. Untuk menjelaskan aplikasi 

dengan menggunakan program SPSS.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Variabel-Variabel Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul, 

data yang telah dikumpulkan tersebut berupa hasil jawaban responden untuk 

mengetahui pengaruh Fasilitas dan Pelayanan terhadap Minat Transaksi di 

Bank Syariah  pada mahasiswa FEBI dengan subjeknya yaitu Mahasiswa 

FEBI angkatan 2013-2016. Penelitian dilakukan dengan sampel pada pelaku 

Mahasiswa FEBI sebanyak 100 pelaku. 

Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu. Penelitian dilakukan di UIN 

Raden Intan Lampung. Penulis menemui langsung Mahasiswa FEBI sebab 

apabila ada mahasiswa yang kurang mengerti dan ada yang ingin ditanyakan 

dapat penulis jelaskan secara langsung. Setelah kuesioner penulis bagikan, 

mahasiswa tidak langsung diminta untuk mengisi, sebab penulis memberikan 

tenggang waktu setengah hari sampai sehari untuk mengisi kuesioner tersebut. 

Alasan penulis untuk meninggalkan kuesioner adalah para mahasiswa FEBI 

agar lebih dapat memahami pernyataan-pernyataan yang diajukan. Dengan 

demikian, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dapat 

dipertanggungjawabkan dengan kata lain Mahasiswa tidak asal mengisi. 

Mahasiswa FEBI yang penulis temui bermacam-macam jurusan dan tahun 

angkatan. Untuk melihat tanggapan responden terhadap indikator-

indikatornya, disajikan dalam uraian berikut: 

 



 

 

 

1. Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Fasilitas 

Analisis deskripsi jawaban responden tentang variabel Fasilitas 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebar.  

Data interval tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung 

rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. 

Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut.
103

 

Tanggapan responden terhadap variabel fasilitas, dapat dilihat pada tabel 8 

berikut: 

Tabel 8 

Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Fasilitas 

No Pernyataan Jawaban Responden Total 

Skor SS S TS STS 

∑ ∑ *4 ∑ ∑ *3 ∑ ∑ *2 ∑ ∑ *1 

1 X1.1 15 60 64 192 21 42 0 0  294 

2 X1.2 14 56 60 180 25 50 1 1 287 

3 X1.3 16 64 62 186 22 44 0 0 294 

4 X1.4 14 56 54 162 30 60 2 2 280 

5 X1.5 16 64 59 177 21 42 4 4 287 

Rata-Rata 288,4 

Sumber Data Primer (Kuesioner), diolah April 2017 

Jumlah skor ideal untuk seluruh item = 4 x 100 = 400 (seandainya 

semua menjawab Sangat Setuju). Secara kontinum dapat digambarkan 

sebagai berikut:
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Gambar 2 

Range Skor Fasilitas 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

ST : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS: Sangat Tidak Setuju 

a. Pada pernyataan pertama yaitu BSM PP UIN Raden Intan Lampung 

memiliki gedung yang cocok untuk kegiatan transaksi keuangan, 

sebanyak 15 responden menjawab sangat setuju dengan tingkat 

persentase sebesar 15%, sebanyak 64 responden menjawab setuju 

dengan persentase 64% menjawab setuju, sebanyak 21 responden 

dengan persentase 21% menjawab tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi berdasarkan data 

yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 294 terletak pada 

daerah setuju. 

b. Pada pernyataan ke dua yaitu BSM PP UIN Raden Intan Lampung 

memiliki gedung dengan kapasitas jumlah nasabah yang memadai, 

sebanyak 14 responden menjawab sangat setuju dengan tingkat 

persentase sebesar 14%, sebanyak 60 responden menjawab setuju 

dengan persentase 60% menjawab setuju, sebanyak 25 responden 

dengan persentase 25% menjawab tidak setuju dan 1 responden 



 

 

 

dengan persentase 1% yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi 

berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 

287 terletak pada daerah setuju 

c. Pada pernyataan ke tiga yaitu BSM PP UIN Raden Intan Lampung 

memiliki ruang tunggu yang nyaman bagi mahasiswa, sebanyak 16 

responden menjawab sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar 

16%, sebanyak 62 responden menjawab setuju dengan persentase 62% 

menjawab setuju, sebanyak 22 responden dengan persentase 22% 

menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden 

maka rata-rata 294 terletak pada daerah setuju.  

d. Pada pernyataan ke empat yaitu BSM memiliki fasilitas ATM di UIN 

Raden Intan Lampung yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

mahasiswa, sebanyak 14 responden menjawab sangat setuju dengan 

tingkat persentase sebesar 14%, sebanyak 54 responden menjawab 

setuju dengan persentase 54% menjawab setuju, sebanyak 30 

responden dengan persentase 30% menjawab tidak setuju dan 2 

responden dengan persentase 2% yang menjawab sangat tidak setuju. 

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-

rata 280 terletak pada daerah setuju.   

e. Pada pernyataan ke lima yaitu BSM PP UIN Raden Intan Lampung 

memiliki fasilitas alat pembayaran seperti tiket pemabayaran, pulpen, 

meja yang dapat membantu mahasiswa melakukan kegiatan transaksi 



 

 

 

dengan baik, sebanyak 16 responden menjawab sangat setuju dengan 

tingkat persentase sebesar 16%, sebanyak 59 responden menjawab 

setuju dengan persentase 59% menjawab setuju, sebanyak 21 

responden dengan persentase 21% menjawab tidak setuju dan 4 

responden dengan persentase 4% yang menjawab sangat tidak setuju. 

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-

rata 287 terletak pada daerah setuju.  

Pada tabel 8 diatas tanggapan jawaban responden dari lima item 

pernyataan terhadap variabel fasilitas terletak pada daerah setuju, yaitu 

dengan rata-rata skor 288,4. Menunjukkan bahwa jawaban responden 

terhadap variabel fasilitas yaitu setuju atas lima item pernyataan yang ada 

di dalam kuesioner. 

2. Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Pelayanan 

Analisis deskripsi jawaban responden tentang variabel Pelayanan 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebar. Tanggapan responden terhadap 

variabel fasilitas, dapat dilihat pada tabel 9 berikut: 

Tabel 9 

Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Pelayanan 

No Pernyataan Jawaban Responden Total 

Skor SS S TS STS 

∑ ∑ *4 ∑ ∑ *3 ∑ ∑ *2 ∑ ∑ *1 

1 X2.1 12 48 66 198 21 42 1 1 289 

2 X2.2 9 36 69 207 22 44 0 0 287 

3 X2.3 17 68 52 156 30 60 1 1 285 

4 X2.4 6 24 67 201 27 54 0 0 279 

5 X2.5 7 28 73 219 20 40 0 0 287 

Rata-Rata 285,4 

Sumber Data Primer (Kuesioner), diolah SPSS 16.0,  April 2017  



 

 

 

Jumlah skor ideal untuk seluruh item = 4 x 100 = 400 (seandainya 

semua menjawab Sangat Setuju). Secara kontinum dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 3 

Range Skor Pelayanan 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

ST : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS: Sangat Tidak Setuju 

a. Pada pernyataan pertama yaitu karyawan BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung melayani nasabah dengan baik dan menyelesaikan masalah 

dengan tepat, sebanyak 12 responden menjawab sangat setuju dengan 

tingkat persentase sebesar 12%, sebanyak 66 responden menjawab 

setuju dengan persentase 66% menjawab setuju, sebanyak 21 

responden dengan persentase 21% menjawab tidak setuju dan 1 

responden dengan persentase 1% yang menjawab sangat tidak setuju. 

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-

rata 289 terletak pada daerah setuju.  

b. Pada pernyataan ke dua yaitu Karyawan BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung selalu selalu siap sedia dalam memberikan bantuan kepada 

mahasiswa/nasabah yang kurang mengerti dalam proses perbankan, 



 

 

 

sebanyak 9 responden menjawab sangat setuju dengan tingkat 

persentase sebesar 9%, sebanyak 69 responden menjawab setuju 

dengan persentase 69% menjawab setuju, sebanyak 22 responden 

dengan persentase 22% menjawab tidak setuju dan 0 responden 

dengan persentase 0% yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi 

berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 

287 terletak pada daerah setuju.  

c. Pada pernyataan ke tiga yaitu Sikap dalam melayani karyawan BSM 

UIN Raden Intan Lampung meyakinkan dan dapat dipercaya dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan, sebanyak 17 responden 

menjawab sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar 17%, 

sebanyak 52 responden menjawab setuju dengan persentase 52% 

menjawab setuju, sebanyak 30 responden dengan persentase 30% 

menjawab tidak setuju dan 1 responden dengan persentase 1% yang 

menjawab sangat tidak setuju. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 

dari 100 responden maka rata-rata 285 terletak pada daerah setuju. 

d. Pada pernyataan ke empat yaitu Karyawan BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung selalu memberikan perhatian dan pemahaman proses 

transaksi di bank kepada nasabah untuk menjalin relasi komunikasi 

yang baik pada nasabah., sebanyak 6 responden menjawab sangat 

setuju dengan tingkat persentase sebesar 6%, sebanyak 67 responden 

menjawab setuju dengan persentase 67% menjawab setuju, sebanyak 

27 responden dengan persentase 27% menjawab tidak setuju dan 0 



 

 

 

responden dengan persentase 0% yang menjawab sangat tidak setuju. 

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-

rata 279 terletak pada daerah setuju.  

e. Pada pernyataan ke lima yaitu karyawan BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung selalu berpenampilan menarik dan sopan sesuai syariah, 

sebanyak 7 responden menjawab sangat setuju dengan tingkat 

persentase sebesar 7%, sebanyak 73 responden menjawab setuju 

dengan persentase 73% menjawab setuju, sebanyak 20 responden 

dengan persentase 20% menjawab tidak setuju dan 0 responden 

dengan persentase 0% yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi 

berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 

287 terletak pada daerah setuju.  

Pada tabel 9 diatas tanggapan jawaban responden dari lima item 

pernyataan terhadap variabel pelayanan berada pada daerah setuju, yaitu 

dengan rata-rata skor 285,4. Menunjukkan bahwa jawaban responden 

terhadap variabel pelayanan yaitu setuju atas lima item pernyataan yang 

ada di dalam kuesioner. 

3. Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Minat Transaksi  

Analisis deskripsi jawaban responden tentang variabel Pelayanan 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebar. Tanggapan responden terhadap 

variabel fasilitas, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 



 

 

 

Tabel 10 

Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Minat Transaksi 

No Pernyataan Jawaban Responden Total 

Skor SS S TS STS 

∑ ∑ *4 ∑ ∑ *3 ∑ ∑ *2 ∑ ∑ *1 

1 Y.1 34 136 57 171 9 18 0 0  325 

2 Y.2 36 144 54 162 10 20 0 0 326 

3 Y.3 40 160 41 123 19 38 0 0 321 

4 Y.4 41 164 51 153 7 14 1 1 332 

5 Y.5 39 156 56 168 4 8 1 1 333 

Rata-Rata 327,4 

Sumber Data Primer (Kuesioner), diolah April 2017  

Jumlah skor ideal untuk seluruh item = 4 x 100 = 400 (seandainya 

semua menjawab Sangat Setuju). Secara kontinum dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 4 

Range Skor Minat 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

ST : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS: Sangat Tidak Setuju 

a. Pada pernyataan pertama yaitu responden tertarik transaksi di BSM PP 

UIN Raden Intan Lampung karena percaya dengan kinerjanya, 

sebanyak 34 responden menjawab sangat setuju dengan tingkat 

persentase sebesar 34%, sebanyak 57 responden menjawab setuju 

dengan persentase 57% menjawab setuju, sebanyak 9 responden 



 

 

 

dengan persentase 9% menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan 

persentase 0% yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi berdasarkan 

data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 325 terletak 

pada daerah sangat setuju. 

b. Pada pernyataan ke dua yaitu responden tertarik transaksi di BSM PP 

UIN Raden Intan Lampung karena percaya dapat memenuhi kebutuhan 

mahasiswa dalam transaksi keuangan, sebanyak 36 responden 

menjawab sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar 36%, 

sebanyak 54 responden menjawab setuju dengan persentase 54% 

menjawab setuju, sebanyak 10 responden dengan persentase 10% 

menjawab tidak setuju dan 0 responden dengan persentase 0% yang 

menjawab sangat tidak setuju. Jadi berdasarkan data yang diperoleh 

dari 100 responden maka rata-rata 326 terletak pada daerah sangat 

setuju. 

c. Pada pernyataan ke tiga yaitu responden tertarik transaksi di BSM PP 

UIN Raden Intan Lampung karena mendapatkan pengetahuan dan 

informasi selama menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, 

sebanyak 40 responden menjawab sangat setuju dengan tingkat 

persentase sebesar 40%, sebanyak 41 responden menjawab setuju 

dengan persentase 41% menjawab setuju, sebanyak 19 responden 

dengan persentase 19% menjawab tidak setuju dan 0 responden 

dengan persentase 0% yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi 



 

 

 

berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 

321 terletak pada daerah sangat setuju. 

d. Pada pernyataan ke empat yaitu responden tertarik tetap transaksi di 

BSM walaupun telah lulus dari UIN Raden Intan Lampung, dari 

pernyataan kuesioner di dapatkan sebanyak 41 responden menjawab 

sangat setuju dengan tingkat persentase sebesar 41%, sebanyak 51 

responden menjawab setuju dengan persentase 51% menjawab setuju, 

sebanyak 7 responden dengan persentase 7% menjawab tidak setuju 

dan 1 responden dengan persentase 1% yang menjawab sangat tidak 

setuju. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka 

rata-rata 332 terletak pada daerah sangat setuju. 

e. Pada pernyataan pertama yaitu responden tertarik transaksi di BSM 

UIN Raden Intan Lampung karena dilihat dari keyakinan responden, 

sebanyak 39 responden menjawab sangat setuju dengan tingkat 

persentase sebesar 39%, sebanyak 56 responden menjawab setuju 

dengan persentase 56% menjawab setuju, sebanyak 4 responden 

dengan persentase 4% menjawab tidak setuju dan 1 responden dengan 

persentase 1% yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi berdasarkan 

data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 333 terletak 

pada daerah sangat setuju. 

Pada tabel 10 diatas tanggapan jawaban responden dari lima item 

pernyataan terhadap variabel minat transaksi terletak pada daerah sangat 

setuju, yaitu dengan rata-rata skor 327,4. Menunjukkan bahwa jawaban 



 

 

 

responden terhadap variabel minat transaksi yaitu sangat setuju atas lima 

item pernyataan yang ada di dalam kuesioner. 

B. Analisis Data dan Interpretasi Data 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistik sebenarnya 

model persamaan regresi yang diajukan adalah sudah memenuhi syarat, dalam 

arti eratnya hubungan variabel bebas dengan variabel tidak bebasnya. Tetapi, 

agar model persamaan tersebut dapat diterima maka harus memenuhi uji 

validitas, realibitas dan uji asumsi klasik. 

1. Hasil Uji Validitas  

Uji tingkat validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r table untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam penelitian 

ini jumlah sample (n)= 100 dan besarnya df= 100-2= 98, dan alpha 0,05 di 

dapat r table 0,1966 (dengan uji dua sisi). 

Tabel 11 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Corrected item total 

correlation (r hitung) 

r tabel keterangan 

Variabel 

Fasilitas 

(X1) 

X1.1 0,614 0,196 valid 

X1.2 0,693 0,196 valid 

X1.3 0,671 0,196 valid 

X1.4 0,703 0,196 valid 

X1.5 0,719 0,196 valid 

Variabel 

Pelayanan 

(X2) 

X2.6 0,744 0,196 valid 

X2.7 0,735 0,196 valid 

X2.8 0,667 0,196 valid 

X2.9 0,614 0,196 valid 

X2.10 0,721 0,196 valid 

Variabel 

Minat 

Transaksi 

(Y) 

Y.11 0,714 0,196 valid 

Y.12 0,748 0,196 valid 

Y.13 0,808 0,196 valid 

Y.14. 0,762 0,196 valid 

Y.15 0,678 0,196 valid 

Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah SPSS 16.0  Mei 2017 



 

 

 

Dari tabel 11 diatas terlihat bahwa r hitung pada kolom corrected 

item-total correlation untuk masing-masing item memiliki r hitung lebih 

besar dan positif dibandingkan r tabel untuk df =100-2 = 98 dan alpha 

0,05 dengan uji dua sisi di dapat r tabel sebesar 0,196 maka dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator dari ketiga variabel X1, X2 dan Y 

adalah valid. 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabel adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai cronbach alpha > 

0,70. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji one shot atau pengukuran sekali saja yang dijelaskan 

pada tabel berikut: 

Tabel 12 

Hasil Uji Realibitas 

Nama Variabel Koefesien Alpha Keterangan 

Fasilitas (X1) 0,797 Reliabel 

Pelayanan (X2) 0,725 Reliabel 

Minat Transaksi (Y) 0,709 Reliabel 

  Sumber: Data primer (kuesioner) diolah SPSS 16.0 , Mei 2017 

Dari keterangan pada tabel 12 diatas diketahui bahwa masing-

masing variabel memiliki cronbach alpha > 0,70, dengan demikian 

variabel X1, X2, dan Y dikatakan reliabel atau handal.  

 

 



 

 

 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data 

akan mengikuti bentuk distribusi normal. Sampel penelitian diuji 

dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS 16.0 

untuk mengetahui apakah sampel merupakan jenis distribusi normal. 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah, Ho: Distribusi 

populasi normal, jika probabilitas > 0,05, Ho diterima dan Ha: 

Distribusi Populasi tidak normal, jika probabilitas < 0,05, Ho ditolak. 

Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel 13 berikut: 

Tabel 13 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized 

Residual 

N 100 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,892 

Asympy. Sig. (2-tailed) 0,404 

       Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah, Mei 2017 

Berdasarkan hasil uji normalitas tabel 13 diatas, didapatkan 

nilai signifikansi pada baris Asympy. Sig (2-tailed) sebesar 0,404 atau 

dapat ditulis sebagai nilai probabilitas (p-value) = 0,404 > 0,05 atau 

Ho diterima, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 



 

 

 

variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10 dengan tingkat kolonieritas 

0.95, dan iktisar hasil multikilinieritas pada variabel bebas dapat 

ditunjukkan pada tabel 15 berikut: 

Tabel 14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Fasilitas (X1) 0,919 1,088 

Pelayanan (X2) 0,919 1,088 

       Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah SPSS 16.0, Mei 2017 

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 14 diatas, antar variabel 

bebas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

masing-masing variabel bebas tidak lebih dari 10 yaitu pada variable 

Fasilitas sebesar 1,088 dan Pelayanan sebesar 1,088. Selain itu, nilai 

tolerance dari masing-masing variabel tidak kurang dari 0,1 yaitu 

sebesar 0,919. Dengan demikian dapat disimpulkan antara variable 

Fasilitas dan Pelayanan tidak terjadi multikolinearitas dalam model 

regresi tersebut. 

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak 



 

 

 

terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan pengujian dengan menggunakan metode 

glejser untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Kriteria terjadinya heteroskedastisitas dalam suatu model 

regresi adalah jika signifikansinya < 0,05, yang berarti bahwa apabila 

signifikansinya > 0,05 penelitian dapat dilanjutkan. Hasil uji glejser 

dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Signifikan 

Fasilitas (X1) 0,803 

Pelayanan (X2) 0,173 

Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah SPSS 16.0, Mei 2017 

Dari hasil heteroskedastisitas pada tabel 15 diatas 

menunjukkan bahwa terhadap masing-masing variabel independen 

diperoleh p-value (sig-t) > 0,05. Untuk variabel fasilitas sebesar 0,803, 

variable pelayanan sebesar 0,173 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat heteroskedastisitas pada masing-masing variabel 

independen. 

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 

menjelaskan kekuatan dan arah pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

SPSS 16.0. 

 



 

 

 

Tabel 16 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Model Unstandardized Coefficients 

B 

Constant 5,159 

Fasilitas (X1) 0,224 

Pelayanan (X2) 0,560 

Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah SPSS 16.0, Mei 2017 

Pada tabel 16 diatas, dapat diketahui dari hasil analisis regresi 

diperoleh persamaan regresi yaitu: Y = 5,159 + 0,224 X1 + 0,560 X2 + e 

Berdasarkan perhitungan telah ditemukan harga a = 5,159, b1 = 

0,224 dan b2 = 0,560. Jadi persamaan regresinya bila fasilitas dan 

pelayanan di optimalkan (X1= 400 dan X2= 400) skor ideal 4 x 100 = 400, 

maka Minat transaksi menjadi Y= 5,159 + (0,224) (400) + (0,560) (400)= 

318,759. Jadi bila fasilitas dan pelayanan ditingkatkan sampai optimal 

(400) maka minat transaksi menjadi 318,759. 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Uji T (Parsial) 

Uji parsial (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan 

t tabel dengan signifikan 0,05 dengan uji dua pihak. Adapun hasil uji t 

menggunakan software SPSS 16.0 sebagai berikut. 

Tabel 17 

Hasil Uji T 

Model t Signifikan 

Fasilitas (X1) 2,366 0,020 

Pelayanan (X2) 5,323 0,000 

  Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah SPSS 16.0, Mei 2017 



 

 

 

a. Pengaruh Fasilitas Bank terhadap minat transaksi di BSM PP 

UIN Lampung pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-2016 

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

“Terdapat pengaruh positif dan signifikan fasilitas terhadap minat 

transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point pada Mahasiswa 

FEBI Angkatan 2013-2016” pengujian hipotesis menggunakan 

bantuan SPSS 16.0. Tingkat signifikan (α) dalam penelitian ini adalah 

5% atau 0,05 dengan uji dua pihak. Tabel distribusi t dicari pada α = 

5% dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1= 100-2-1= 97. Berdasarkan 

tabel t pada α = 5% dapat diketahui nilai t tabel dengan df = 97 adalah 

1,98. 

Maka diperoleh hasil t hitung sebesar 2,366 sedangkan t tabel 

sebesar 1,98 dengan demikian t hitung > t tabel maka hipotesis 

pertama (H1) diterima dan nilai signifikan lebih kecil dari tingkat 

signifikan (0,020 < 0,050) yang menunjukkan bahwa fasilitas bank 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat transaksi di BSM PP 

UIN Raden Intan Lampung pada Mahasiswa FEBI. 

b. Pengaruh Pelayanan Terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah 

Mandiri Payment Point pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-

2016 

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

“Terdapat pengaruh positif dan signifikan pelayanan terhadap minat 

transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point pada Mahasiswa 



 

 

 

FEBI Angkatan 2013-2016” pengujian hipotesis menggunakan 

bantuan SPSS 16.0. Tingkat signifikan (α) dalam penelitian ini adalah 

5% atau 0,05 dengan uji dua pihak. Tabel distribusi t dicari pada α = 

5% dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1= 100-2-1= 97. Berdasarkan 

tabel t pada α = 5% dapat diketahui nilai t tabel dengan df = 97 adalah 

1,98. 

Maka diperoleh hasil t hitung sebesar 5,323 sedangkan t tabel 

sebesar 1,98 dengan demikian t hitung > t tabel maka hipotesis kedua 

(H2) diterima dan nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan 

(0,000 < 0,050) yang menunjukkan bahwa pelayanan bank 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat transaksi di BSM PP 

UIN Raden Intan Lampung pada Mahasiswa FEBI. 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan ditunjukkan dengan hasil perhitungan F test. Uji F 

digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh variabel 

independen (fasilitas dan pelayanan) secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (minat transaksi). Adapun hasil regresi linear berganda 

dengan menggunakan software SPSS 16.0, sebagai berikut: 

Tabel 18 

Hasil Uji F 

Model df F Signifikan 

Regresion 2 22,373 0,000
a 

Residual 97 

Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah SPSS 16.0, Mei 2017 



 

 

 

Pengujian hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini adalah: 

“Terdapat pengaruh positif dan signifikan fasilitas dan pelayanan secara 

bersama-sama terhadap minat transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment 

Point pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-2016” pengujian hipotesis 

menggunakan bantuan SPSS 16.0. Tingkat signifikan dalam penelitian ini 

adalah 5% atau 0,05. F tabel dapat dicari dengan menentukan besar derajat 

pembilang dan derajat penyebut. Untuk derajat pembilang menggunakan k 

(k adalah banyakanya prediktor), sedangkan derajat penyebut 

menggunakan n-k-1 = 100-2-1 = 97, seperti yang dapat dilihat pada tabel 

18. Berdasarkan tabel F dan df penyebut 97 adalah 3,09. 

Maka diperoleh hasil nilai F hitung = 22,373 dengan tingkat 

keyakinan 95% signifikan 5% dan df (n-k-1) 100-2-1 = 97, maka 

didapatkan F tabel sebesar 3,09, maka Ho ditolak dan Hipotesis ketiga 

(H3) diterima karena F hitung > F tabel dengan tingkat signifikansi 0,000 

lebih kecil dari 0,05. Artinya fasilitas dan pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan secara bersama-sama terhadap minat transaksi di BSM 

Payment Point UIN Raden Intan Lampung pada mahasiswa FEBI 

Angkatan 2013-2016. 

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh 

mana kemampuan variabel independen (fasilitas dan pelayanan yang 

dimiliki Bank Syariah Mandiri) terhadap variabel dependen (minat 



 

 

 

transaksi) dengan melihat R Square. Hasil koefisien determinasi dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 19 

Hasil Uji Koefesien Determinasi 

Model R Square 

Regresion 0,316 

 Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah SPSS 16.0, Mei 2017 

Hasil analisis data pada tabel 19 menunjukkan bahwa variabel 

minat transaksi terlihat bahwa R squares sebesar 0,316 atau 31,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen yaitu fasilitas dan pelayanan 

yang diberikan Bank Syariah Mandiri hanya mampu menjelaskan variabel 

dependen sebesar 31,6% sisanya 68,4% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak ada atau tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Fasilitas (X1) dan  

Pelayanan (X2) terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah (Y). Berdasarkan 

hasil analisis, maka pembahasan tentang hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Fasilitas Terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah 

Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung pada Mahasiswa 

FEBI Angkatan 2013-2016 

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) bahwa variabel Fasilitas 

(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat  Transaksi di Bank 

Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung Pada 

Mahasiswa FEBI. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan 



 

 

 

SPSS 16.0 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,366 yang menunjukkan nilai t 

hitung > t tabel (2,366 > 1,98) Uji dua pihak dengan taraf signifikansi 

variabel Fasilitas sebesar 0,020 hal ini berarti di bawah 0,05, dengan 

demikian hipotesis pertama (H1) diterima dan Ho ditolak sehingga 

mengindikasikan bahwa Fasilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung Pada 

Mahasiswa FEBI. Hasil ini didukung dengan jawaban responden terhadap 

kuesioner fasilitas menunjukkan pada range ketiga yaitu setuju dengan 

rata-rata jawaban sebesar 288,4.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Evi Yupitri (2013) yang menemukan bahwa fasilitas 

berpengaruh positif terhadap Minat menjadi nasabah Bank Syariah. 

Fasilitas adalah sarana dan prasana yang diberikan oleh Bank untuk 

nasabah, bahwa tempat (gedung) bank menarik, nyaman, dan lengkap 

menjadi alasan nasabah yang menjadi daya tarik bagi mereka.
105

 

Fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah tepatnya di Bank 

Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung pada 

Mahasiswa FEBI sebagai nasabah maupun non nasabah akan 

mempengaruhi untuk melakukan transaksi pada Bank Syariah Mandiri itu 

sendiri. Hal ini sesuai dengan indikator yang dijelaskan oleh Chatrin Surya 

yaitu penampilan, keadaan lingkungan eksternal, kemampuan sarana 
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prasarana, perlengkapan dan peralatan.
106

 Dari Indikator tersebut 

diturunkan menjadi beberapa pernyataan seperti dengan adanya tampilan 

gedung yang cocok untuk kegiatan transaksi keuangan, kapasitas gedung 

yang memadai, ruang tunggu yang nyaman, mesin anjungan tunai mandiri 

(ATM) yang cukup, dan fasilitas pendukung alat transaksi di bank. Hasil 

dari lima pernyataan pada variabel fasilitas kelimanya menunjukkan hasil 

setuju dari jawaban kuesioner. Maka Mahasiswa FEBI akan menggunakan 

dan menganggap fasilitas yang telah disediakan di Bank Syariah Mandiri 

Payment Point UIN Raden Intan Lampung menghasilkan hasil yang 

positif bagi para penggunanya.  

2. Pengaruh Pelayanan Terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah 

Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung pada Mahasiswa 

FEBI Angkatan 2013-2016 

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) bahwa variabel Pelayanan 

(X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Transaksi di Bank 

Syariah Pada Mahasiswa FEBI. Melalui hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh nilai t-hitung 5,232 yang menunkkan nilai t-hitung > 

t-tabel (5,323 > 1,98) uji dua pihak dengan taraf siginifikansi hasil sebesar 

0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian menunjukka bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak. Mengindikasikan bahwa Pelayanan 

berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah. 

Hasil ini didukung dengan jawaban responden terhadap kuesioner 
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pelayanan menunjukkan pada range ketiga yaitu setuju dengan rata-rata 

jawaban sebesar 285,4.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Muh Risky (2015) yang menemukan bahwa 

Pelayanan berpengaruh positif terhadap Minat menjadi nasabah Bank 

Syariah. Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau 

kegiatan yang bersifat jasa.
107

 Pelayanan yang cepat dan akurat serta 

perilaku sopan karyawan sangat mempengaruhi minat nasabah 

bertransaksi. 

Berdasarkan teori dari Muhtosim Arief pada kualitas pelayanan 

yang disusun pada indikator yaitu realibility (kehandalan), responsiveness 

(daya tanggap), assurance (Jaminan), empaty (kepedulian) dan tangibles 

(bukti fisik)
108

 yang diturunkan menjadi beberapa pernyataan yaitu 

melayani nasabah dengan baik, selalu siap sedia memberikan bantuan 

kepada mahasiswa dalam transaksi, pegawai bank yang dapat dipercaya 

dalam memberikan informasi transaksi, menjalin relasi komunikasi yang 

baik, pegawai bank berpenampilan menarik sesuai syariah. Pada lima 

pernyataan pada variabel pelayanan tersebut menyatakan seluruhnya 

menunjukkan setuju pada hasil jawaban kuesioner. Dengan baiknya 

pelayanan yang telah diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Payment Point 

UIN Raden Intan Lampung kepada mahasiswa FEBI akan membuat 

Mahasiswa tertarik untuk melakukan Transaksi di Bank Syariah Mandiri 
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Payment Point UIN Raden Intan Lampung. Begitu pula sebaliknya bila 

pelayanan yang buruk akan menurunkan minat transaksi mahasiswa di 

Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung. 

3. Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan secara Bersama-sama Terhadap 

Minat Transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden 

Intan Lampung pada Mahasiswa FEBI Angkatan 2013-2016 

Pengujian hipotesis pertama H1 dan hipotesis kedua H2 sudah 

dijelaskan keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

transaksi di Bank Syariah pada mahasiswa FEBI. Dapat disimpulkan 

bahwa fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri 

Payment Point UIN Raden Intan Lampung mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap minat transaksi di Bank Syariah pada mahasiswa FEBI 

Hasil pengujian hipotesis ketiga bahwa variabel Fasilitas dan 

Pelayanan positif signifikan secara bersama–sama terhadap Minat 

Transaksi di Bank Syariah Pada Mahasiswa FEBI dapat diwakili analisis 

regresi berganda dengan menggunakan Uji F. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai F hitung > F tabel (22.737 > 3,09) dan p-value 0,000 < 0,050 ini 

berarti Hipotesis Ketiga (H3) diterima dan Ho ditolak. Menunjukkan bahwa 

variabel fasilitas dan pelayanan secara bersama-sama atau secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap minat transaksi di Bank Syariah pada 

mahasiswa FEBI. Dari variabel independen fasilitas dan pelayanan 

terhadap minat transaksi, hasil ini didukung dengan jawaban responden 



 

 

 

terhadap kuesioner pada variabel minat menunjukkan pada range keempat 

yaitu sangat setuju dengan rata-rata jawaban sebesar 327,4. 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi antara masing-masing 

variabel dapat diwakili oleh koefisien determinasi. Hasil koefisien 

determinasi dari variabel fasilitas dan pelayanan yang di milik oleh Bank 

Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung yang 

dinotasikan dalam besarnya R square adalah 0,316 atau 31,6%. Hal ini 

berarti sebesar 31,6% kemampuan model regresi dari penelitian ini dalam 

menjelaskan variabel dependen. Artinya 31,6% variabel fasilitas dan 

pelayanan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden 

Intan Lampung dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan sisanya 

68,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada atau tidak 

diperhitungkan dalam analisis penelitian 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ayu Retno Sari yang menemukan bahwa ada pengaruh 

secara signifikan Fasilitas dan Pelayanan terhadap minat menabung di 

bank Syariah. Semakin lengkap dan mudahnya fasilitas dan pelayanan 

yang dirasakan nasabah, semakin yakin Nasabah terhadap Transaksi di 

Bank Syariah dan timbulah rasa minat untuk menabung di Bank 

Syariah.
109

 

Fasilitas merupakan penampilan, kemampuan sarana prasarana dan 

keadaan lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya kepada 
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eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung) perlengkapan dan 

peralatan. Fasilitas dapat berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang, 

ruang tempat kerja.
110

 Fasilitas yang baik pada Bank Syariah Mandiri 

Payment Point UIN Raden Intan Lampung dapat menunjukkan 

eksistensinya kepada Mahasiswa FEBI untuk menimbulkan rasa minat 

transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan 

Lampung terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan lima pernyataan 

kuesioner yang berdasarkan indikator penampilan, kemampuan sarana 

prasarana, perlengkapan, dan peralatan didapatkan hasil setuju. 

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Suatu alat ukur 

kualitas pelayanan yaitu realibility (keandalan), responsiveness (daya 

tanggap) assurance (Jaminan), empaty (kepedulian) dan tangibles (bukti 

fisik.
111

 Bahwa dengan pelayanan yang dapat diandalkan, cepat tanggap, 

dapat dipercaya, menjalin komunikasi yang baik dan sopan sesuai syariah 

dapat membuat mahasiswa FEBI berminat untuk transaksi di Bank Syariah 

Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung. Hal ini terbukti dari 

hasil kuesioner berdasarkan indikator kualitas pelayanan menunjukkan 

jawaban responden terhadap variabel pelayanan setuju. 

Minat adalah aspek kejiwaan dan bukan hanya mewarnai perilaku 

seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa 

                                                             
110

Chatrin, Budiyanto,Op.Cit, h. 4 
111

Muhtosim Arief, Op.Cit, h. 117 



 

 

 

tertarik kepada sesuatu. 
112

 Indikator untuk melihat pengaruh minat yaitu, 

pengenalan produk, kebutuhan, pengaruh eksternal, kesadaran dan faktor 

sosial dan budaya,
 113

 dari indikator tersebut diturunkan menjadi lima 

pernyataan yaitu minat transaksi dikarenakan percaya kinerja BSM, dapat 

memenuhi kebutuhan dalam transaksi keuangan, pengenalan dari 

perkuliahan, tetap menggunakan jasa BSM walaupun telah lulus dari UIN 

Raden Intan lampung, dan transaksi dilihat dari keyakinan, terbukti bahwa 

hasil dari lima pernyataan pada kuesioner menunjukkan sangat setuju. 

Bahwa minat mahasiswa untuk transaksi di Bank Syariah Mandiri 

Payment Point UIN Raden Intan lampung termasuk tinggi.  

Berdasarkan pemaparan diatas sudah jelas bahwa hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh fasilitas dan pelayanan bank terhadap 

minat transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan 

Lampung pada Mahasiswa FEBI. Adanya temuan penelitian ini Bank 

Syariah Mandiri Payment Point UIN Raden Intan Lampung dapat lebih 

meningkatkan lagi fasilitas dan kualitas pelayanan agar dapat 

menimbulkan rasa minat untuk bertransaksi pada mahasiswa dan dapat 

memenangi persaingan bisnis antara lembaga keuangan bank lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 2,366 

> 1,98 pada tingkat signifikansi 0,020 lebih kecil dari  5% atau 0,050 uji 

dua pihak maka Ho ditolak dan Hipotesis pertama (H1) diterima, bahwa 

fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat transaksi di 

BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada mahasiswa FEBI angkatan 

2013-2016. Dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,224 yang 

menunjukkan pengaruhnya positif. Hal ini berarti Fasilitas yang semakin 

baik mengakibatkan minat transaksi di BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung pada mahasiswa FEBI juga baik, hasil ini mendukung teori yang 

dijelaskan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chatrin Surya 

bahwa penampilan, keadaan lingkungan eksternal, kemampuan sarana 

prasarana, dan perlengkapan dan peralatan
114

 menunjukkan hasil dari lima 

pernyataan pada variabel fasilitas yaitu setuju.  

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 5,323 

> 1,98 pada tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari  5% atau 0,050 uji 

dua pihak maka Ho ditolak dan Hipotesis Kedua (H2) diterima, bahwa 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat transaksi di 
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BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada mahasiswa FEBI angkatan 

2013-2016. Dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,560 yang 

menunjukkan pengaruhnya positif. Hal ini berarti pelayanan yang semakin 

baik mengakibatkan minat transaksi di BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung pada mahasiswa FEBI juga baik, hasil ini mendukung teori yang 

dijelaskan oleh Muhtosim Arief bahwa tangibles, realibility, 

responseveness, assurance, dan empaty
115

 menunjukkan hasil dari lima 

pernyataan pada variabel pelayanan yaitu setuju.  

3. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel pada tingkat 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari  0,050 atau  5% adalah sebesar 22,373 > 

3,09 maka Ho ditolak dan Hipotesis Ketiga (H3) diterima, bahwa fasilitas 

dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat transaksi di BSM PP UIN Raden Intan Lampung pada 

mahasiswa FEBI angkatan 2013-2016. Koefisien determinasi ditunjukkan 

oleh R Square adalah sebesar 0,316 atau 31,6% yang berarti bahwa minat 

transaksi di BSM UIN Raden Intan Lampung dapat dijelaskan oleh 

variabel fasilitas dan pelayanan dan sisanya sebesar 0,684%  atau 68,4% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Artinya semua variabel 

fasilitas dan pelayanan terhadap minat transaksi di BSM PP UIN Raden 

Intan Lampung mempunyai pengaruh yang signifikan.   
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B. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton, sebagai lembaga keuangan 

yang bergerak pada bidang jasa tidak bisa lepas pada faktor pelayanan dan 

fasilitas untuk menunjang kegiatannya. Maka dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan diatas ada beberapa saran untuk BSM khususnya pada 

bagian fasilitas dan pelayanan, yaitu: 

a. Tentang Fasilitas 

Sebenarnya dari standar fasilitas perbankan, BSM sudah sangat 

baik seperti tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan transaksi 

yang akan dilakukan nasabah sudah lengkap tetapi dari segi 

penempatan gedung BSM yang kurang pas dikarenakan tidak terdapat 

pada tempat yang strategis ini bisa dibandingkan dari penempatan 

tempat Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada pada perpustaaan 

pusat yaitu tempat berkumpulnya seluruh mahasiswa dari semua 

jurusan dan tepat di tengah-tengah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Tentang Pelayanan 

Saran untuk segi pelayanan yang ada di BSM yaitu pada 

pelayanan teller peneliti menyarankan pada BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung untuk menambah jumlah teller yang ada pada BSM PP pada 

saat terjadi penumpukkan mahasiswa yaitu pada saat musim 

pembayaran perkuliahan. 



 

 

 

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan faktor 

keuangan dari masing-masing individu. Faktor keuangan karena faktor 

tersebut antara mahasiswa satu dan yang lain berbeda sehingga dapat 

menentukan tingkat menggunakan transaksi di Bank dimana individu satu 

memiliki keuangan. 

3. Bagi mahasiswa FEBI, yang seluruhnya masih aktif dalam perkuliahan 

agar bisa menggunakan pengetahuannya yang telah di dapatkan di area 

perkuliahan khususnya dalam jurusan Perbankan Syariah. Peneliti masih 

banyak menemukan mahasiswa Perbankan Syariah tidak pernah 

menggunakan transaksi di Bank Syariah padahal Bank Syariah sangat 

dekat dengan kegiatan mahasiswa Perbankan Syariah di UIN Raden Intan 

Lampung contohnya bisa menambah ilmu pengetahuang tentang kegiatan 

transaksi di Bank Syariah di kehidupan nyata secara langsung. 
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Lampiran I 

DAFTAR MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

TAHUN EKONOMI 

ISLAM 

PERBANKAN 

SYARIAH 

KONSENTRASI 

AKUNTANSI 

SYARIAH 

JUMLAH 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

398 

300 

245 

278 

113 

59 

28 

4 

2 

2 

429 

322 

293 

193 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

125 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

841 

747 

538 

471 

113 

59 

28 

4 

2 

2 

JUMLAH 1429 1237 139 2805 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran II 

KUESIONER PENELITIAN 

Kepada Yth :  

Bapak/Ibu/Saudara /i 

Di tempat   

Bersama ini saya,  

Nama   : Ahmad Abdilla Reza  

NPM   :1351020030  

Jurusan : Perbankan Syariah 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Memohon kesediaan Saudara/i untuk bersedia mengisi kuesioner yang terkait 

dengan penyusunan skripsi saya yang berjudul  : 

“PENGARUH FASILITAS DAN PELAYANAN BANK TERHADAP MINAT 

TRANSAKSI DI BANK SYARIAH PADA MAHASISWA FEBI 

(STUDY PADA BANK SYARIAH MANDIRI PAYMENT POINT IAIN RADEN 

INTAN LAMPUNG)” 

Penelitian ini semata-mata hanya untuk kepentingan skripsi saya sehingga 

Saudara/i diharapkan agar mengisi kuisioner sesuai dengan kenyataan dan 

keadaan sebenarnya. 

Atas kesediaan Saudara/i dalam menjawab kuisioner, saya sampaikan 

terimakasih. 

           Mengetahui             Hormat Saya, 

 

Pejabat Bank Syariah Mandiri       Ahmad Abdilla Reza 



 

 

 

 

Kami mohon kesediaan Bapak / Ibu / Saudara/i untuk dapat mengisi daftar 

pertanyaan di bawah ini dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang 

tersedia, pada tempat yang menurut Bapak / Ibu / Saudara.   

DATA RESPONDEN 

Nama   :   

Jenis Kelamin  : 

Jurusan  : 

Tahun Angkatan :     

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang 

tersedia dengan keterangan sebagai berikut:  

− Sangat Setuju   (   SS   )  

− Setuju (  ST  )  

− Tidak Setuju   (  TS  )  

− Sangat Tidak Setuju  ( STS )  

NO Pernyataan SS ST TS STS 

A Fasilitas Bank     

1 Bank Syariah Mandiri (BSM) Payment Point 

(PP) UIN Raden Intan Lampung telah 

memiliki desain gedung yang cocok untuk 

kegiatan transaksi keuangan. 

    

2 Bank Syariah Mandiri PP UIN Raden Intan 

Lampung memiliki ruang tunggu yang 

nyaman bagi mahasiswa. 

    



 

 

 

3 Bank Syariah Mandiri PP UIN Raden Intan 

Lampung memiliki fasilitas ATM di UIN 

Lampung yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan mahasiswa 

    

4 BSM PP UIN Raden Intan Lampung 

memiliki  gedung dengan kapasitas jumlah 

nasabah yang memadai 

    

5 BSM PP UIN Raden Intan Lampung 

memiliki fasilitas alat pembayaran seperti 

tiket pembayaran, pulpen, meja yang rapih, 

menarik dan mudah dipahami. 

    

B Pelayanan Bank SS ST TS STS 

1 Karyawan BSM PP UIN Raden Intan  

Lampung melayani nasabah dengan baik dan 

menyelesaikannya masalah dengan tepat. 

    

2 Karyawan BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung selalu selalu siap sedia dalam 

memberikan bantuan kepada 

mahasiswa/nasabah yang kurang mengerti 

dalam proses perbankan. 

    

3 Sikap dalam melayani karyawan BSM PP 

UIN Raden Intan Lampung meyakinkan dan 

dapat dipercaya dalam memberikan 

informasi yang dibutuhkan. 

    

4 Karyawan BSM PP UIN Raden Intan  

Lampung selalu memberikan perhatian dan 

pemahaman proses transaksi di bank kepada 

nasabah untuk menjalin relasi komunikasi 

yang baik pada nasabah. 

    

5 Karyawan BSM PP UIN Raden Intan 

Lampung selalu berpenampilan menarik dan 

sopan sesuai syariah  

    

C Minat Transaksi SS ST TS STS 

1 Saya tertarik melakukan transaksi di BSM PP 

UIN  Raden Intan Lampung karena percaya 

pada kinerja BSM. 

    



 

 

 

2 Saya tertarik melakukan transaksi di BSM PP 

UIN Raden Intan  Lampung karena mampu 

memenuhi kebutuhan mahasiswa/nasabah. 

    

3 Saya tertarik melakukan transaksi di BSM PP 

UIN Raden Intan Lampung karena informasi 

yang saya dapatkan tentang bank selama 

berada di FEBI. 

    

4 Saya akan tetap melakukan transaksi di Bank 

Syariah Mandiri walaupun saya telah lulus 

dari UIN Raden Intan Lampung. 

    

5 Saya akan tetap melakukan transaksi di Bank 

Mandiri Syariah karena dilihat dari 

keyakinan saya. 

    



 

 

 

Lampiran III 

Jawaban Responden Terhadap Kuesioner 

No Variabel Fasilitas Jumlah 

X1 

Variabel Pelayanan Jumlah 

X2 

Variabel Minat Transaksi Jumlah 

Y X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 

1 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 3 4 4 4 18 

2 3 3 3 2 2 13 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 3 14 

3 3 2 3 2 2 12 3 3 3 2 2 13 3 3 2 1 1 10 

4 4 4 3 3 3 17 3 2 2 3 3 13 3 4 3 3 3 16 

5 3 3 3 3 3 15 4 4 4 3 3 18 3 3 4 4 3 17 

6 4 4 3 4 3 18 3 3 2 2 3 13 3 3 3 4 4 17 

7 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 3 3 2 4 4 16 

8 3 3 3 3 3 15 4 3 4 3 3 17 4 4 4 4 4 20 

9 3 4 4 2 2 15 2 3 2 3 3 13 4 3 4 4 4 19 

10 3 3 3 3 2 14 3 3 4 3 4 17 3 3 3 3 3 15 

11 3 3 2 2 2 12 2 2 3 2 2 11 3 3 2 3 3 14 

12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 3 3 4 4 4 18 

13 3 3 2 3 3 14 4 3 4 3 3 17 4 4 4 3 3 18 

14 4 3 3 2 3 15 3 3 3 2 3 14 3 3 4 4 4 18 

15 3 3 4 2 3 15 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20 

16 2 2 2 3 4 13 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 

17 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 2 11 3 2 2 2 3 12 

18 3 2 3 2 3 13 4 3 4 3 4 18 3 3 4 4 4 18 

19 2 3 2 2 2 11 3 3 3 3 3 15 4 3 4 3 3 17 

20 3 4 3 4 4 18 3 3 2 2 3 13 3 4 3 4 4 18 

21 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 3 3 3 4 4 17 

22 3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 3 15 3 4 4 3 4 18 

23 3 3 3 3 2 14 4 4 4 3 3 18 4 3 3 4 4 18 

24 3 4 4 3 3 17 3 3 2 3 2 13 4 3 3 3 3 16 

25 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 

26 3 4 3 3 4 17 3 3 2 2 3 13 3 3 3 3 3 15 

27 2 3 2 2 2 11 2 3 3 2 2 12 3 3 3 4 3 16 

28 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 4 15 

29 2 4 3 4 4 17 2 2 3 2 3 12 3 2 2 3 3 13 

30 3 3 3 2 1 12 3 3 2 3 3 14 3 4 3 4 4 18 

31 3 2 2 3 2 12 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 2 10 

32 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 2 12 3 3 2 3 3 14 

33 2 2 2 3 1 10 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 

34 3 3 3 4 3 16 3 3 2 3 3 14 3 3 3 4 4 17 



 

 

 

35 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 4 4 4 3 3 18 

36 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 4 4 4 3 18 

37 3 3 4 4 3 17 4 4 4 3 3 18 4 3 4 4 4 19 

38 3 4 3 3 4 17 3 3 3 2 3 14 3 3 4 4 3 17 

39 2 3 3 2 2 12 3 3 3 4 3 16 2 3 2 3 3 13 

40 3 3 4 3 3 16 4 3 3 2 2 14 3 3 3 4 4 17 

41 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 2 2 2 3 4 13 

42 3 3 2 3 2 13 3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 4 19 

43 4 4 3 3 4 18 3 4 2 3 3 15 4 4 4 3 3 18 

44 4 3 4 3 3 17 3 3 4 3 3 16 4 3 4 4 4 19 

45 2 2 2 3 4 13 3 3 2 2 2 12 3 2 3 2 3 13 

46 3 4 2 3 3 15 3 3 3 2 3 14 4 4 4 4 4 20 

47 3 3 3 3 3 15 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 4 20 

48 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 3 12 

49 3 2 3 2 3 13 3 3 4 3 3 16 4 4 3 3 4 18 

50 3 3 2 2 3 13 1 2 2 3 3 11 4 4 3 3 3 17 

51 3 3 2 2 3 13 2 2 2 3 2 11 4 3 3 4 4 18 

52 3 3 2 3 4 15 4 4 3 3 3 17 4 3 4 4 4 19 

53 3 3 4 3 3 16 3 3 2 3 3 14 4 4 4 3 3 18 

54 3 3 4 4 3 17 2 2 3 3 3 13 4 3 3 4 4 18 

55 4 4 2 3 4 17 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 

56 3 3 2 2 3 13 3 2 2 2 2 11 4 4 3 3 3 17 

57 3 3 2 3 3 14 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 4 16 

58 3 2 3 2 3 13 2 2 3 2 2 11 3 3 3 3 3 15 

59 2 4 2 4 2 14 2 3 3 3 3 14 3 3 2 3 3 14 

60 2 2 1 1 1 7 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 4 17 

61 3 3 2 3 3 14 3 3 4 3 3 16 4 4 4 4 3 19 

62 3 3 3 3 2 14 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 3 14 

63 2 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 

64 3 2 2 2 3 12 2 2 3 2 3 12 3 3 3 3 3 15 

65 4 3 4 3 4 18 4 4 3 3 3 17 4 4 4 4 3 19 

66 3 3 3 2 2 13 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 3 14 

67 2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 3 15 2 4 4 3 3 16 

68 4 3 3 4 4 18 2 3 3 3 3 14 3 4 4 4 4 19 

69 2 2 3 3 4 14 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

70 3 3 3 4 4 17 3 3 4 3 3 16 4 4 4 3 3 18 

71 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16 

72 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 2 12 

73 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 2 2 2 11 

74 3 3 3 4 3 16 3 3 3 2 3 14 2 2 3 3 3 13 



 

 

 

75 4 4 3 3 3 17 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 2 10 

76 3 3 2 3 3 14 3 3 4 3 3 16 3 4 4 4 3 18 

77 2 3 3 3 3 14 4 3 3 3 3 16 4 4 4 3 3 18 

78 2 2 2 3 3 12 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

79 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 3 16 4 4 4 4 3 19 

80 4 3 4 3 3 17 3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 4 20 

81 4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 3 19 

82 3 3 3 4 4 17 3 3 2 4 3 15 3 3 3 4 4 17 

83 3 3 3 3 3 15 2 3 4 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

84 3 3 2 3 3 14 3 3 2 2 3 13 3 4 2 3 3 15 

85 4 2 2 2 2 12 3 3 3 3 3 15 2 3 3 4 3 15 

86 3 3 3 2 2 13 2 2 3 3 2 12 4 3 3 2 3 15 

87 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 3 16 

88 4 4 3 3 3 17 3 3 4 3 4 17 4 4 3 4 4 19 

89 3 4 3 3 3 16 3 3 3 4 4 17 4 4 4 3 4 19 

90 2 2 3 3 3 13 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 3 14 

91 2 3 4 3 3 15 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

92 4 3 3 3 3 16 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 4 16 

93 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 3 16 

94 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 4 3 2 4 16 

95 2 3 3 3 3 14 3 2 3 4 3 15 3 3 3 4 4 17 

96 2 3 3 3 2 13 3 3 2 3 4 15 3 4 3 3 3 16 

97 3 3 2 3 3 14 2 3 4 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

98 3 3 4 3 3 16 3 3 3 2 3 14 3 4 4 3 3 17 

99 3 3 2 3 3 14 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

100 3 4 4 4 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 3 19 

Total Skor 1442 Total Skor 1427 Total Skor 1637 

Keterangan : X1,X2,Y : (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju, (4) Sangat Set



 

 

 

Lampiran IV 

Hasil Observasi di BSM Payment Point UIN Raden Intan Lampung 

1. Kondisi kertas-kertas tiket transaksi 

Dapat dilihat pada lampiran bahwa kertas tiket pembayaran tersusun 

dengan rapih yang membuat nasabah tidak bingung dalam menentukan tiket 

pembayaran untuk kegiatan transaksinya. 

 

a. Slip setor tunai 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Slip transfer tunai 

 

 

 

 

 

Tampak Depan Gedung BSM Payment Point IAIN Raden Intan Lampung 

 

 

 

 



 

 

 

 

c. Slip Tarik Tunai 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Slip Pembayaran telpon, lisrik, dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Contoh pengisian tiket transaksi 

Banyak nasabah yang kurang paham dalam proses transaksi walaupun 

nasabah itu sudah lama menjadi nasabah, maka di BSM menyediakan contoh 

penulisan tiket pembayaran untuk memudahkan nasabah dalam proses transaksi 

dan terhindar dari kesalahan, ini dapat dilihat di bawah ini 

Contoh Penulisan Pengisian Transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kondisi Ruang Tunggu dan Pelayanan Teller 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Kondisi Gedung dan parkir kendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kondisi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kondisi pembagian kuesioner pada responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyerahan Kuesioner yang telah di isi oleh responden 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran V 

Uji Validitas Fasilitas (X1) 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.total 

X1.1 Pearson Correlation 1 .372
**
 .334

**
 .162 .286

**
 .614

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .107 .004 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.2 Pearson Correlation .372
**
 1 .325

**
 .411

**
 .301

**
 .693

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 .002 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.3 Pearson Correlation .334
**
 .325

**
 1 .301

**
 .290

**
 .671

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .001  .002 .003 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.4 Pearson Correlation .162 .411
**
 .301

**
 1 .506

**
 .703

**
 

Sig. (2-tailed) .107 .000 .002  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.5 Pearson Correlation .286
**
 .301

**
 .290

**
 .506

**
 1 .719

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .002 .003 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.total Pearson Correlation .614
**
 .693

**
 .671

**
 .703

**
 .719

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uji Validitas Pelayanan (X2) 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.TOTAL 

X2.1 Pearson Correlation 1 .635
**
 .296

**
 .272

**
 .384

**
 .744

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 .006 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.2 Pearson Correlation .635
**
 1 .319

**
 .251

*
 .379

**
 .735

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .012 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.3 Pearson Correlation .296
**
 .319

**
 1 .210

*
 .343

**
 .667

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .001  .036 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.4 Pearson Correlation .272
**
 .251

*
 .210

*
 1 .493

**
 .614

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .012 .036  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.5 Pearson Correlation .384
**
 .379

**
 .343

**
 .493

**
 1 .721

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.TOTAL Pearson Correlation .744
**
 .735

**
 .667

**
 .614

**
 .721

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uji Validitas Minat Transaksi (Y) 

 

Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.TOTAL 

Y.1 Pearson Correlation 1 .566
**
 .508

**
 .306

**
 .295

**
 .714

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .002 .003 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y.2 Pearson Correlation .566
**
 1 .573

**
 .363

**
 .277

**
 .748

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 

Y.3 Pearson Correlation .508
**
 .573

**
 1 .509

**
 .339

**
 .808

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y.4 Pearson Correlation .306
**
 .363

**
 .509

**
 1 .655

**
 .762

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y.5 Pearson Correlation .295
**
 .277

**
 .339

**
 .655

**
 1 .678

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .005 .001 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y.TOTAL Pearson Correlation .714
**
 .748

**
 .808

**
 .762

**
 .678

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran VI 

 

Uji Realibitas Fasilitas X1 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.709 .710 5 

 

Uji Realibitas Pelayanan (X2) 
 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.725 .736 5 

 

Uji Realibitas Minat Transaksi (Y) 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.797 .797 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lammpiran VII 

Jawaban Responden Terhadap item pernyataan: 

Keterangan: 4 = sangat setuju, 3 = setuju, 2 = tidak setuju, 1 = sangat tidak setuju 

Variabel Fasilitas (X1) 

X1.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 21 21.0 21.0 21.0 

3 64 64.0 64.0 85.0 

4 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 22 22.0 22.0 22.0 

3 62 62.0 62.0 84.0 

4 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

2 30 30.0 30.0 32.0 

3 54 54.0 54.0 86.0 

4 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 



 

 

 

 

X1.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 25 25.0 25.0 26.0 

3 60 60.0 60.0 86.0 

4 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

X1.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 4.0 4.0 4.0 

2 21 21.0 21.0 25.0 

3 59 59.0 59.0 84.0 

4 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Variabel Pelayanan (X2) 

X2.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 21 21.0 21.0 22.0 

3 66 66.0 66.0 88.0 

4 12 12.0 12.0 100.0 

 
 

 

 

 



 

 

 

X2.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 22 22.0 22.0 22.0 

3 69 69.0 69.0 91.0 

4 9 9.0 9.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X2.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 30 30.0 30.0 31.0 

3 52 52.0 52.0 83.0 

4 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

X2.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 27 27.0 27.0 27.0 

3 67 67.0 67.0 94.0 

4 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X2.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 20 20.0 20.0 20.0 

3 73 73.0 73.0 93.0 

4 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Variabel Minat Transaksi (Y) 

 

Y.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 9 9.0 9.0 9.0 

3 57 57.0 57.0 66.0 

4 34 34.0 34.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Y.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 10 10.0 10.0 10.0 

3 54 54.0 54.0 64.0 

4 36 36.0 36.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Y.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 19 19.0 19.0 19.0 

3 41 41.0 41.0 60.0 

4 40 40.0 40.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
     

 

Y4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 7 7.0 7.0 8.0 

3 51 51.0 51.0 59.0 

4 41 41.0 41.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Y5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 4 4.0 4.0 5.0 

3 56 56.0 56.0 61.0 

4 39 39.0 39.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran VIII 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

   Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.99417105 

Most Extreme Differences Absolute .089 

Positive .055 

Negative -.089 

Kolmogorov-Smirnov Z .892 

Asymp. Sig. (2-tailed) .404 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .381
c
 

99% Confidence Interval Lower Bound .368 

Upper Bound .394 

a. Test distribution is Normal.   

    

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.  

 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.159 1.727  2.987 .004   

X1 .224 .095 .207 2.366 .020 .919 1.088 

X2 .560 .105 .466 5.323 .000 .919 1.088 

a. Dependent Variable: Y       

 



 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.041 1.090  2.791 .006 

fasilitas -.015 .060 -.026 -.250 .803 

pelayanan -.091 .066 -.144 -1.372 .173 

a. Dependent Variable: AbsUt     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran IX 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 1. Uji t 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.159 1.727  2.987 .004 

X1 .224 .095 .207 2.366 .020 

X2 .560 .105 .466 5.323 .000 

 

 2. Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 181.615 2 90.807 22.373 .000
a
 

Residual 393.695 97 4.059   

Total 575.310 99    

 

3. Uji Koefesien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .562
a
 .316 .302 2.015 

 


