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ABSTRAK 

 

Nama: DODIK SETIYAWAN, NIM: 1721100061, Skripsi dengan judul: “PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN NASABAH DAN PENGETAHUAN 

NASABAH TERHADAP MINAT PEMBIAYAAN MIKRO DI PT. MITRA BISNIS 

KELUARGA VENTURA, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas 

Widya Dharma Klaten 2021. 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas 

layanan terhadap minat pembiayaan mikro di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten, 2) 

untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh kepercayaan nasabah terhadap  minat 

pembiayaan mikro di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten 3) untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh pengetahuan nasabah  terhadap minat pembiayaan mikro di PT. Mitra 

Bisnis Keluarga Ventura Klaten, 4) Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas layanan, 

kepercayaan nasabah dan pengetahuan nasabah terhadap minat pembiayaan mikro di PT. Mitra 

Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 

 
Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 50 dari nasabah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten 
Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : kualitas pelayanan (X1), kepercayaan 
nasabah (X2), dan pengetahuan nasabah (X3) serta variabel terikat (Y) : minat pembiayaan 
mikro. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
program SPSS. 

  
Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-

sendiri antara kualitas pelayanan, kepercayaan nasabah dan pengetahuan nasabah berpengaruh 
positif terhadap minat pembiayaan mikro karena t hitung kualitas pelayanan = 0,363, 
kepercayaan nasabah = 2,182, dan pengetahuan nasabah  = 0,791. Kedua hasil tersebut 
berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih kecil  dari t tabel 2,000. Dengan 
demikian hopotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan kualitas 
pelayanan terhadap minat pembiayaan mikro, 2) ada pengaruh yang signifikan pengetahuan 
nasabah terhadap minat pembiayaan mikro, kedua variabel tersebut tidak terbukti sedangkan 
3) ada pengaruh yang signifikan kepercayaan nasabah terhadap minat pembiayaan mikro 
terbukti karena t hitung  kepercayaan 2,182 > dari t tabel 2,000. 
 
 
 
Kata kunci: kualitas pelayanan, kepercayaan nasabah, pengetahuan nasabah dan minat 

pembiayaan mikro 
 

 

 

 

 

xv 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keputusan pengambilan pembiayaan atau pembelian merupakan sikap 

seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk baik berupa barang 

atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya dan kesediaan 

menanggung resiko yang mungkin ditimbulkan. Pada saat seorang nasabah baru 

akan melakukan pembiayaan yang pertama kali atas suatu produk, pertimbangan 

yang akan mendasarinya berbeda dari pertimbangan pembiayaan yang telah 

berulang kali. Pertimbangan- pertimbangan ini dapat diolah nasabah dari sudut 

pandang ekonomi, hubungannya dengan orang lain sebagai dampak dari 

hubungan sosial, hasil analisis kognitif yang rasional ataupun lebih kepada 

ketidakpastian emosi (unsur emosional). Pada saat mengambil keputusan, semua 

pertimbangan ini akan dialami oleh nasabah walaupun perannya akan berbeda-

beda di setiap individu. 

Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya kebutuhan yang 

berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan beberapa 

alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh  

alternatif  terbaik  dari  persepsi  nasabah.  Di  dalam  proses membandingkan ini 

nasabah memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya 

tergantung kebutuhan nasabah serta situasi yang dihadapinya. Keputusan 
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pengambilan akan dilakukan dengan menggunakan kaidah menyeimbangkan sisi 

positif dan sisi negatif suatu merek (compensatory decision rule) ataupun 

mencari solusi terbaik dari perspektif nasabah (non-compensatory decision rule) 

yang setelah digunakan akan dievaluasi kembali. Empat tipe proses pengambilan 

pembiayaan nasabah yaitu: 

Pertama, proses complex decision making, terjadi apabila keterlibatan 

kepentingan tinggi pada pengambilan keputusan yang terjadi. Kedua, proses 

brand loyalty, terjadi ketika pilihan berulang di mana nasabah belajar dari 

pengalaman masa lalu dan membeli merek yang memberikan kepuasan dengan 

sedikit atau tidak ada proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Ketiga, proses limited decision making, di mana nasabah kadang-kadang 

mengambil keputusan walaupun mereka tidak memiliki keterlibatan kepentingan 

yang tinggi. Mereka hanya memiliki pengalaman masa lalu dari produk tersebut. 

Keempat, proses inertia, di mana tingkat kepentingan rendah dan tidak ada 

pengambilan keputusan. 

Konsep kualitas layanan telah menjadi faktor yang sangat dominan 

terhadap keberhasilan organisasi, baik organisasi profit maupun non profit. 

Karena apabila nasabah atau konsumen merasa bahwa kualitas layanan yang 

diterimanya baik atau sesuai harapan, maka akan merasa puas, percaya dan 

mempunyai komitmen menjadi nasabah. Nasabah yang puas, percaya dan 

berkomitmen  terhadap   barang / jasa,   maka  akan  dengan  mudah  membentuk  
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persering niatnya dalam membeli ulang. dan berkecenderungan akan 

mempersering pembelian barang / jasa, serta semakin loyal terhadap barang / 

jasa tersebut. Pada akhirnya terbentuklah hubungan jangka panjang antara 

konsumen dengan produsen. Konsekuensi keterkaitan ini maka kedua belah 

pihak dituntut untuk konsisten terhadap keterhubungan tersebut. 

Kualitas pelayanan Menurut Hessel Nogi S,  adalah  proses  pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang 

diperlukan manusia  pada   dasarnya   ada  dua  jenis,  yaitu  layanan fisik yang 

sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan admisitratif yang diberikan oleh 

orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau Negara. 

Menurut Hessel Nogi S, pelayanan  adalah  proses  pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia  

pada   dasarnya   ada  dua  jenis,  yaitu  layanan fisik yang sifatnya pribadi 

sebagai manusia dan layanan admisitratif yang diberikan oleh orang lain selaku 

anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau Negara. 

Pengetahuan nasabah merupakan segala sesuatu yang ada dalam pikiran 

seseorang setelah dilakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengetahuan atau informasi pada perbankan bisa didapat dari orang lain, seperti 

dari karyawan bank, teman, saudara, keluarga, media cetak dan media elektronik. 

Pengetahuan menurut (Setyosari, 2013: 2) didefinisikan sebagai segala sesuatu 

yang  diketahui  atau  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan hal yang dikenali.  
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Pengetahuan dapat menjelaskan korelasi antara suatu peristiwa atau gejala 

dengan peristiwa atau gejala lainnya. Mengetahui sesuatu tidak berarti mengerti 

sesuatu. Pengetahuan dapat juga berupa kelemahan maupun kelebihan produk, 

layanan, fasilitas, dan sejenisnya yang dapat menjelaskan tentang perbankan. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya semakin 

luas pengetahuan seseorang semakin mempermudah pengambilan keputusan. 

Pemahaman perilaku nasabah tentang kualitas pelayanan dapat dijadikan 

dasar terhadap proses keputusan pengambilan pembiayaan. Di sinilah perlunya 

mengadakan edukasi dan pemahaman terhadap nasabah yang terarah, sehingga 

nasabah dapat memahami dan mengetahui kualitas pelayanan yang ditawarkan 

dan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap keputusan 

pengambilan pembiayaan yang berakibat pada peningkatan pembiayaan. 

Dalam proses keputusan pengambilan pembiayaan pertimbangan tentang 

produk itu sendiri menyangkut fungsi dan kegunaannya. Jatuhnya pilihan kepada 

produk tertentu merupakan akumulasi nilai kegunaan, nilai kualitas, nilai inovasi, 

dan nilai harga dari produk itu sendiri. Produk yang berkualitas adalah produk 

yang akan dicari oleh para konsumen, karena konsumen menginginkan 

terpenuhinya kepuasan apabila menggunakan produk tersebut, bahkan konsumen 

tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang lebih besar supaya dapat memenuhi 

kebutuhannya. Kualitas adalah pencapaian yang haris diperoleh oleh perusahaan, 

karena apabila kualitas suatu pelayanan menurun akan membuat konsumen 
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berpindah tempat. 

PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura merupakan suatu lembaga  mengarah 

pada usaha produktif bagi hasil bagi kelompok perempuan berpenghasilan 

rendah.  Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk mendorong pengembangan 

usaha mikro dan kecil. Pembiayaan diberikan khusus untuk para perempuan dari 

keluarga berpenghasilan rendah di desa maupun di kota. Disamping pelayanan 

dan pengetahuan nasabah kepercayaan sanga berpengaruh juga menurut (Santika, 

2016) kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa 

yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan ketersediaaan 

seseorang   untuk    bertingkah    laku    karena  keyakinan  bahwa mitranya akan 

memberikan yang ia harapkan dan sesuatu harapan yang umumnya dimiliki 

seseorang bahwa kata, janji atau perkataan orang lain dapat dipercaya. 

Kepercayaan merupakan kunci perusahaan keuangan untuk mempertahankan 

nasabahnya. Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank ke 

peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau 

pengusaha guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi 

yang terkait dengan usaha (Hasibuan,  2009:87). 

Dalam melakukan pemasaran, bank memiliki beberapa sasaran yang 

hendak dicapai. Artinya, nilai penting pemasaran bank terletak dari tujuan yang 

ingin dicapai tersebut seperti dalam hal meningkatkan mutu pelayanan dan 

memberikan kepercayaan dan pengetahuan tentang  ragam produk yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. Untuk mencapai sasaran tersebut, 
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maka bank perlu: 

1. Menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

nasabahnya. 

2. Memberikan nilai lebih terhadap produk yang ditawarkan dibandingkan 

dengan produk pesaing. 

3. Menciptakan produk yang memberikan keuntungan dan keamanan terhadap 

produknya. 

4. Memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan nasabah dalam hal 

keuangannya pada saat dibutuhkan. 

5. Memberikan pelayanan yang maksimal mulai dari calon nasabah menjadi 

nasabah bank yang bersangkutan. 

6. Memberikan kepercayaan yang  lebih terhadap produk yang ditawarkan 

dibandingkan dengan produk pesaing. 

7. Meyakinkan kepada calon nasabah  bahwa produk ditawarkan akan  

memberikan keuntungan dan keamanan. 

8. Berusaha menarik minat konsumen untuk menjadi nasabah bank. 

 

9. Berusaha untuk mempertahankan nasabah yang lama dan berusaha mencari 

nasabah baru baik dari segi jumlah maupun kualitas nasabah. 

10. Berusaha terus menerus meningkatkan kualitas produk dan kepuasan 

pelanggan/ nasabah. 

Sebagaimana diketahui, bahwa PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura 

lembaga yang bergerak dalam bidang pembiayaan mikro dengan tujuan 
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mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil. Fasilitas yang diberikan oleh 

MBK kepada nasabah yaitu  pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil. 

Dengan adanya kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut, 

sebuah lembaga harus mencari nasabah sebanyak mungkin agar kegiatan 

operasional PT tersebut berjalan. Adapun nasabah yang ada sekarang berjumlah 

280 orang. 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas mengenai pengetahuan 

nasabah dan kualitas pelayanan terjadi kesenjangan di mana dalam sebuah teori 

mengatakan semakin luas atau tinggi pengetahuan nasabah maka semakin tinggi 

tingkat keputusan pengambilan pembiayaan. Kemudian semakin tinggi kualitas 

pelayanan yang dihasilkan maka semakin tinggi pula tingkat keputusan 

pengambilan pembiayaan dan begitu sebaliknya. Tetapi dalam PT MBK nasabah 

yang menggunakan produk bagi hasil di mana kualitas produk yang ditawarkan 

mempunyai tingkat kualitas yang baik namun pelaksanaan operasionalnya 

terlalu rumit sehingga nasabah yang menggunakan produk ini sangat sedikit. 

Selanjutnya untuk produk pengetahuan nasabah dan kualitas pelayanan yang 

ditawarkan rendah namun pelaksanaan operasionalnya mudah sehingga banyak 

nasabah yang menggunakan produk ini. Menurut Hessel Nogi S, kualitas 

pelayanan  adalah  proses  pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia  pada   dasarnya   ada  dua  

jenis,  yaitu  layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan 

admisitratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu 
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organisasi massa atau Negara. 

Dengan demikian, maka pengetahuan nasabah sangat penting terkait 

dengan keputusan pengambilan pembiyaan yang sudah disediakan oleh lembaga 

sesuai dengan ketentuan. Pengetahuan nasabah sangat penting dikarenakan 

dalam lembaga keuangan bagi hasil setiap produk yang ditawarkan mempunyai 

karakteristik tersendiri. Pengetahuan, dalam bahasa inggris disebut knowledge 

yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu pemahaman (understanding) 

atau sesuatu hal yang diketahui dan dipahami oleh seseorang (Setyosari, 2013: 

2). Sedangkan menurut Sopiah (2013: 43) pengetahuan adalah informasi yang 

disimpan di dalam ingatan.  

Dalam pembiayaan tersebut ditentukan tingkat pembagian hasil setiap 

bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan 

usaha. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing 

produk. Di samping pengetahuan nasabah ada juga kualitas produk yang mana 

akan mempengaruhi keputusan pengambilan pembiayaan oleh suatu nasabah. 

Apabila kualitas produk itu baik maka akan banyak nasabah yang mengambil 

pembiayaan tersebut. Lebih-lebih apabila proses pembayaran lunas maka 

nasabah tersebut akan mengambil pembiayaan lagi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil sampel para 

nasabah di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura yang mengambil pembiayaan di 

lembaga keuangan mikro  tersebut. Penelitian ini akan melihat pengaruh ketiga 

variabel, yaitu pengaruh kualitas layanan, kepercayaan dan  pengetahuan nasabah 
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terhadap minat pembiayaan di PT. Mitra Bisnis Keluarga Vemtura. Dengan 

demikian, penulis mengambil judul “Pengaruh Kualitas Layanan, 

Kepercayaan dan  Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat  Pembiayaan 

Mikro Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura”. 

B. Identifikasi Masalah  

 

a. Menganalisis layanan yang dilakukan PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura 

Klaten untuk mempengaruhi minat pembiayaan mikro. 

b. Hal-hal yang  PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten dalam memberikan 

kepercayaan dan pengetahuan kepada nasabah. 

c. Tingkat nagi hasil yang ditetapkan PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten 

dalam mempengaruhi minat pembiayaan mikro. 

C.  Alasan Pemilihan Judul 
 

Adapun  alasan  yang  mendasari  penelitian  judul  yang  penulis  ambil 

adalah : 

1. Alasan subjektif 

a.   Lokasi penelitian mudah dijangkau dan di dekat dengan domisili peneliti  

b.   Menghemat tenaga, waktu dan biaya. 

2.   Alasan Objektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis tentang Pengaruh kualitas  

layanan,  kepercayaan nasabah dan  pengetahuan nasabah terhadap 

minat minat pembiayaan mikro di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura 

Klaten. 
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b. Untuk  mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan  antara 

kualitas layanan, kepercayaan nasabah  dan pengetahuan nasabah  

Terhadap Minat pembiayaan mikro di  PT. Mitra Bisnis Keluarga 

Ventura Klaten. 

D.  Penegasan Judul 
 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami /menafsirkan perlu 

dikemukakan penegasan istilah sebagai berikut : 

1.   Pengertian kualitas layanan 

Menurut Hessel Nogi S, pelayanan  adalah  proses  pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang 

diperlukan manusia  pada   dasarnya   ada  dua  jenis,  yaitu  layanan fisik 

yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan admisitratif yang 

diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi 

massa atau Negara. 

2. Pengertian Kepercayaan 

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan 

apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan 

ketersediaaan seseorang   untuk    bertingkah    laku    karena  keyakinan  

bahwa mitranya akan memberikan yang ia harapkan dan sesuatu harapan 

yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau perkataan orang 

lain dapat dipercaya. Kepercayaan merupakan kunci perusahaan keuangan 

untuk mempertahankan nasabahnya (Santika, 2016) 
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3. Pengertian tentang Pengetahuan 

Pengetahuan, dalam bahasa inggris disebut knowledge yang secara 

umum dapat diartikan sebagai suatu pemahaman (understanding) atau 

sesuatu hal yang diketahui dan dipahami oleh seseorang (Setyosari, 2013: 

2). Sedangkan menurut Sopiah (2013: 43) pengetahuan adalah informasi 

yang disimpan di dalam ingatan.  

4. Pengertian tentang pembiayaan mikro 

Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank ke 

peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha 

atau pengusaha guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan 

investasi yang terkait dengan usaha (Hasibuan,  2009:87). 

E. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini perlu dilakukan untuk 

memfokuskan   penelitian,    mencegah    terlalu    luasnya   pembahasan  dan  

mencegah terjadinya salah interprestasi atau kesimpulan yang dihasilkan. 

Batasan penelitian ini hanya pada anggota nasabah yang menggunakan produk 

bagi hasil ikut dalam pembiayaan mikro di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura 

Klaten yang diteliti dengan menggunakan variabel pengaruh kualitas layanan 

pengetahuan nasabah dan  kepercayaan terhadap minat minat pembiayaan 

mikro di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 
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F. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang identifikasi masalah dan batasan 

masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 

a. Apakah kualitas layanan di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten 

berpengaruh terhadap minat minat pembiayaan? 

b. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat pembiayaan mikro di PT. 

Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten ? 

c. Apakah pengetahuan nasabah berpengaruh terhadap minat pembiayaan mikro 

di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten? 

d. Apakah kualitas layanan, kepercayaan nasabah dan pengetahuan nasabah 

berpengaruh terhadap minat pembiayaan mikro di PT. Mitra Bisnis Keluarga 

Ventura Klaten? 

G. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan  

dan  menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti.  

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap 

minat pembiayaan mikro di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 

b. Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh kepercayaan nasabah 

terhadap  minat pembiayaan mikro di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura 

Klaten. 
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c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan nasabah  terhadap 

minat pembiayaan mikro di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas layanan, kepercayaan nasabah 

dan pengetahuan nasabah terhadap minat pembiayaan mikro di PT. Mitra 

Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 

H. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam menganalisis pengaruh faktor kualitas 

pelayanan, kepercayaan dan pengetahuan nasabah  terhadap pembiayaan mikro di 

PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten, sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis tujuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam 

aspek teoritis (keilmuan) yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan 

menambah pemahaman tentang pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan 

nasabah, dan pengetahuan nasabah  terhadap minat minat pembiayaan mikro 

di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten. Dan bagi perkembangan ilmu 

ekonomi pada khususnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dan informasi maupun perbandingan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pihak luar, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih 

baik dan jelas untuk bahan masukan dalam memilih jasa lembaga 
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keuangan. 

b. Bagi  akademisi,  penelitian  ini dapat  digunakan  sebagai  bahan 

pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai 

pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan nasabah dan pengetahuan 

nasabah  terhadap pembiayaan mikro dan yang serupa. 

I. Kerangka Pemikiran 

Seperti pada umumnya suatu organisasi, kinerja anggota organisasi 

merupakan hal yang utama yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

organisasi tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja anggota 

organisasi yang dalam hal ini adalah karyawan PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura 

Klaten adalah kualitas layanan, kepercayaan nasabah  dan pengetahuan.  Berikut 

gambarannya. 

 

 
        H1 

 

H2 

 

H3 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Kualitas Layanan(X1) 

Kepercayaan nasabah 

(X2) 

Pengetahuan nasabah 

(X3) 

Minat pembiayaan mikro 

(Y) 
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J. Hipotesis  

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang harus diuji kebenarannya 

melalui suatu penelitian terlebih dahulu untuk menentukan kesimpulan akhir. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan terhadap minat 

pembiayaan mikro Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara  kepercayaan nasabah  terhadap 

minat pembiayaan mikro Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 

3. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan nasabah   terhadap 

minat pembiayaan mikro Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 

4. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan,  kepercayaan 

nasabah  dan pengetahuan nasabah terhadap minat pembiayaan mikro Di PT. 

Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 

K. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I.  Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

hipotesis dan sistematika penulisan. 
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BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen pemasaran, 

kualitas layanan, kepercayaan nasabah dan pengetahuan nasabah, 

minat pembiayaan mikro serta penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan gambaran 

umum tentang objek penelitian. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan  untuk menguji pengaruh variabel  kualitas 

pelayanan, kepercayaan nasabah dan pengetahuan nasabah terhadap minat 

pembiayaan mikro  di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. 

Dari hasil dan analisis  data  serta  pembahasan  pada  bab  

sebelumnya  dapat  disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda Y =  1,849 + 0,066 X1 + 0,354 X2 + 

0,111 X3. Dari persamaan  regresi  linier berganda di atas dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Konstanta 1,849 menunjukkan bila tanpa ada kualitas pelayanan, 

kepercayaan nasabah dan pengetahuan nasabah, masih ada Minat 

pembiayaan mikro  sebesar 1,849 satuan Minat pembiayaan mikro.   

b. Nilai  0,066  pada  variabel    kualitas pelayanan  (X1)  menunjukkan  

bila kualitas pelayanan  dinaikkan satu satuan maka Minat 

pembiayaan mikro  akan naik 0,066  satuan Minat pembiayaan mikro. 

c. Nilai 0,354 pada variabel kepercayaan nasabah (X2) menunjukkan bila 

kepercayaan nasabah dinaikkan satu satuan maka Minat pembiayaan 

mikro, akan naik 0,354 satuan Minat pembiayaan mikro. 
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d. Nilai 0,111 pada variabel pengetahuan nasabah (X3) menunjukkan bila 

pengetahuan nasabah dinaikkan satu satuan maka Minat pembiayaan 

mikro   akan  naik 0,111 satuan Minat pembiayaan mikro. 

Ketiga Variabel   bernilai   positif  yaitu  kualitas pelayanan, 

kepercayaan nasabah dan pengetahuan nasabah yang   berarti   bahwa  

ketiga  variabel berpengaruh terhadap Minat pembiayaan mikro pada 

nasabah di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten.  

2. Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 0,363,   

X2= 2,182, X3 = 0,791 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di 

bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 0,363, < t tabel sebesar 2,000 

sehingga hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat 

pengaruh kualitas pelayanan  terhadap  minat pembiayaan mikro.  Untuk  

X2,  t  hitung  sebesar 2 ,182>  t  tabel  sebesar  2,000  sehingga  

hipotesis  dapat  diterima  yang berarti terdapat kepercayaan nasabah 

terhadap minat pembiayaan mikro. Untuk X3, t hitung sebesar  0,111 <  t 

tabel  sebesar 2,000  sehingga  hipotesis  tidak dapat diterima yang berarti 

tidak terdapat pengaruh pengetahuan nasabah  terhadap minat pembiayaan 

mikro  

3. Dari perhitungan uji F didapatkan  F hitung  sebesar 2,316 dengan taraf 

signifikans   0,000.    Hal  ini   menunjukkan   bahwa signifikan Fhitung     
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lebih kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel kualitas 

pelayanan, kepercayaan nasabah dan pengetahuan nasabah berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat pembiayaan mikro. . 

4. Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,075. Hal ini 

berarti 7,50% minat pembiayaan mikro dapat dijelaskan oleh variabel 

kualitas pelayanan, kepercayaab nasabah  dan pengetahuan nasabah. 

Sedangkan sisanya yaitu 92,50% minat pembiayaan di PT. Mitra Bisnis 

Keluarga Ventura Klaten dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan diatas, 

maka diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Dengan melihat hasil analisis regresi berganda dimana variabel yang 

dominan berpengaruh minat pembiayaan mikro adalah variabel 

kepercayaan nasabah maka dapat dipertimbangkan oleh PT. Mitra 

Bisnis Keluarga Ventura Klaten untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kepercayaan kepada nasabah di PT. Mitra Bisnis 

Keluarga Ventura Klaten , sehingga   nasabah  dapat merasa puas akan 

kinerja PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Klaten. 
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2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa  variabel kualitas pelayanan 

dan pengetahuan nasabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap minat pembiayaan mikro, maka sebaiknya pihak PT. Mitra 

Bisnis Keluarga Ventura Klaten memperhatikan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan dan memberikan informasi berkenaan dengan 

pemberian modal yang tanpa jaminan dan lain sebagainya kepada 

konsumen terutama kepada calon konsumen. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat terus mengembangkan 

penelitian ini. Dalam penelitian ini disarankan untuk menambahkan variabel 

independen lainnya selain variabel kualitas pelayanan, kepercayaan dan 

pengetahuan nasabah yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependen 

minat pembiayaan mikro agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih 

banyak  variabel-variabel independen lainnya yang mungkin bisa 

mempengaruhi minat pembiayaan mikro. 
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