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ABSTRAK 

Makestiana, Vety Bela. 2015 : “Pengaruh Pemasaran Syariah Dan Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Nasabah Tabungan Insani 

(Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit Ponorogo)”. Skripsi. 

Program Studi Mu’amalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing: Ika 

Susilawati, MM. 

Kata kunci : Pemasaran Syariah,Wadi’ah. 

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut perusahaan untuk 

selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta berusaha memenuhi 

harapan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang memuaskan daripada yang 

dilakukan oleh pesaing. Tujuan dari setiap bisnis adalah untuk menciptakan para 

pelanggan merasa puas. Sehingga dibutuhkan strategi pemasaran dan juga strategi 

pelayanan yang tepat agar mampu memberikan kepuasan kepada nasabah dan 

mempertahankan nasabahnya.  

Penelitian ini dilakukan di BMT Hasanah Sambit Ponorogo yaitu lembaga 

keuangan terpadu yang isinya berintikan BaitulMaalwaTamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemasaran syariahdan pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 

Populasidaripenelitianiniadalahnasabah yang menyimpan dananya dengan 

tabunganInsani (Wadi’ahYadDhamanah) pada BMT Hasanah. Sampelberjumlah 

75 orang denganteknikrandom sampling. Metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini 

menggunakan analisis data yaituregresi linier berganda. Untuk mengetahui 

pengaruh secara simultan digunakan uji F dan pengaruh secara parsial digunakan 

uji t. Untuk menganalisis data menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0 for 

windows. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F, 

didapatkan nilai F hitung sebesar 13,132 >F tabel (3,97) dengan signifikansi 0,000 

lebih kecil dari nilai alpha (0,05), dapat disimpulkan bahwa pemasaran syariah 
dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan 

hasil pengujian secara parsial variabel pemasaran syariah berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasannasabahdengan nilai sig. sebesar 0,000< 0,005 nilai alpha (α). 
Pengujian secara parsial variabel pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasannasabahdengan nilai sig. sebesar 0,001< 0,05 nilai alpha (α). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pada era perdagangan bebas, setiap perusahaan menghadapi persaingan 

yang ketat. Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing, menuntut 

perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta berusaha memenuhi harapan pelanggan dengan cara memberikan 

pelayanan yang memuaskan daripada yang dilakukan oleh pesaing. Tujuan 

dari setiap bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa puas. 

Begitu juga industri perbankan. Para bankir harus berusaha keras untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan menawarkan berbagai 

jenis produknya di tengah persaingan ketat bank syariah.
1
 

        Lembaga perbankan syariah di Indonesia terdiri atas Bank Umum 

Syari’ah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Pertumbuhan ketiganya semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat 

data total Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah di Indonesia per Oktober 2014 sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
1
Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 83. 
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Tabel 1.1 

 Pertumbuhan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia 

No. Jenis Bank 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Bank Umum Syariah 6 11 11 11 11 12 

2. Unit Usaha Syariah 25 23 24 23 24 22 

3. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

139 150 155 158 160 163 

 Sumber: Data Statistik PerbankanSyariahBank Indonesia per Oktober 2014.
2
 

Namun selain ketiga lembaga keuangan syariah di atas, ada satu organisasi 

bisnis yang juga berperan sosial.
3
 Lembaga tersebut adalah Baitul Maal wa 

Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan terpadu yang isinya 

berintikan Baitul Maal wa Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 

pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan 

menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa 

menerima titipan zakat, infaq, shadaqah serta menyalurkan sesuai dengan 

peraturan syariah dan amanahnya.
4
 

Tumbuhnya lembaga perbankan syariah di Indonesia didukung oleh 

keberadaan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim yang harus disikapi 

                                                           
2
Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2014 dalam www.bi.co.id, diakses 

pada 18 Januari 2015 pukul 20.10 WIB. 
3
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII 

Press, 2004), 126. 
4
Muhammad, Lembaga Ekonomi Syari’ah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 59. 

http://www.bi.co.id/


4 

 

 

dalam hal keuangannya. Keberadaan perbankan syariahmenjadi alternatif jitu 

bagi transaksi yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap aman dari riba.
5
 

Konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli suatu 

produk untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual. Sedangkan nasabah dapat 

didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik 

rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah 

merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan 

bank.
6
 Bank sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan sangatlah tergantung 

pada pelanggan atau nasabah yang menggunakan jasanya.
7
 Mengingat 

keberadaan nasabah merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan, maka perusahaan harus menyadari betapa sentralnya peranan nasabah. 

Perusahaan harus mengerti keinginan dan kebutuhan nasabah dalam usahanya 

agar nasabah mendapat kepuasan yang optimal.
8
 Apalagi konsumen saat ini 

sudah pintar dan tidak mau dibodohi lagi. Perusahaan harus menempatkan 

konsumen sebagai raja. Setiap perusahaan harus lebih aktif dan agresif dalam 

merebut pasar dan memenangkan persaingan. Sehingga konsep pemasaran 

perusahaan harus bergeser dari produk oriented menjadi customer oriented. 

Konsep customer oriented dapat diterapkan pada perusahaan yang 

menghasilkan produk dan mutlak diterapkan pada perusahaan yang bergerak 

                                                           
5
Fahrur Ulum,Perbankan Syariah di Indonesia : Dari Entitas, Pengawasan hingga 

Pengembangannya  (Surabaya: Putra Media Nusantara,2011), 51.  
6
Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), 

189.  
7
Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 

2010),  17. 
8
Richi Verdian, “Pengaruh Citra Bank, Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Terhadap 

Loyalitas Nasabah Tabungan pada Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Pariangan di Batu 

sangkar”, Open Journal System, 2 (2014), 1. 



5 

 

 

di bidang jasa. Bentuk dari konsep customer oriented ini adalah perusahaan 

harus lebih memperhatikan nasabahnya dengan cara memberikan pelayanan 

prima dan selalu menjalin hubungan yang baik sehingga memuaskan 

keinginan dan kebutuhan nasabah.
9
 

Untuk menjalin hubungan yang baik dengan nasabah, dibutuhkan strategi 

pemasaran yang tepat.Tujuan utama strategi pemasaran yang dijalankan 

adalah untuk meningkatkan jumlah nasabahnya, baik secara kuantitas maupun 

kualitas.Secara kuantitas artinya jumlah nasabah bertambah cukup signifikan 

dari waktu ke waktu, sedangkan secara kualitas artinya nasabah yang didapat 

merupakan nasabah yang produktif yang mampu memberikan laba bagi bank. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai cara dan 

salah satunya adalah melalui memberikan kepuasan nasabah atau pelanggan. 

Kepuasan menjadi sangat bernilai bagi bank atau perusahaan, sehingga tidak 

heran selalu ada slogan bahwa pelanggan adalah raja, yang perlu dilayani 

dengan sebaik-baiknya.
10

 Namun, tidak jarang untuk mendapatkan 

keuntungan, banyak yang menggunakan cara-cara yang bathil yang lepas dari 

nilai tauhid yang mengakibatkan mereka jauh dari Allah, tidak mendapat 

berkah yang akhirnya mengantarkan mereka pada kehancuran.
11

 

Kegiatan pemasaran yang telah dijalankan secara konvensional, kini juga 

mulai dikenal dalam islam yaitu marketing islami atau pemasaran syariah. 

Dari sisi Islam, kegiatan pemasaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, 

merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang semua 

                                                           
9
Nur Rianto, Dasar-Dasar, 190. 

10
 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 262. 

11
Ali Hasan, Manajemen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1 
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proses transaksinya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah 

Islam. Pemasaran syariah adalah sebuah jenis muamalah islami dalam 

penciptaan,  penawaran, dan perubahan nilai, distribusi yang pada akhirnya 

memberikan kepuasan kepada pelanggan.
12

 

Pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu 

inisiator kepada stakeholder-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai 

dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. Dengan 

pemasaransyariah, seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip yang islami. Dan selama proses bisnis ini tidak terjadi 

penyimpangan terhadap prinsip syariah, maka setiap transaksi apapun dalam 

pemasaran dapat diperbolehkan.
13

 Dengan pemasaran syariahdiharapkan dapat 

menciptakan relationship antara nasabah dengan  bank yaitu hubungan 

kemitraan antara bank syariah dengan nasabah yang dijalin secara terus 

menerus yang selanjutnya dapat memberikan kepuasan dan memelihara 

kesetiaan nasabah. Ada empat prinsip dasar yang menjadi panduan bagi para 

pemasar, yaitu sebagai berikut: 

1. Teistis  

Prinsip marketing islami yang sifatnya religius. 

2. Etis  

Marketing islami mengedepankan masalah akhlak (moral dan etika). 

                                                           
12

Veihtzal Rivai, Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan 

Praktik Marketing Rasulullah saw (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 39. 
13

Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: Mizan 

Pustaka, 2006),  xxiv. 
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3. Realistis  

Marketing islami adalah konsep pemasaran yang fleksibel, senantiasa 

mengikuti perkembangan zaman. 

4. Humanistis  

Marketing islami bersifat humanistis universal.
14

 

       Kegiatan pemasaran, juga dilakukan oleh bisnis yang berhubungan 

dengan agama. Tidak terkecuali lembaga keuangan, salah satunya BMT. BMT 

merupakan lembaga mikro syariah yang dapat menembus pasar sampai 

segmen masyarakat yang paling bawah. Sehingga BMT hendaknya melakukan 

pemasaran yang sesuai dengan prinsip syariah yang pada akhirnya akan 

memberikan kepuasan kepada nasabahnya.  

BMT Hasanah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah 

yang menjalankan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip 

syariah. BMT Hasanah berdiri sejak 2011 dengan menyediakan produk-

produk perbankan yang sesuai dengan syariah. Berikut produk-produk yang 

dimiliki oleh BMT Hasanah: 

Tabel 1.2 

 Produk-Produk BMT Hasanah 

Produk Jenis produk 

Simpanan - Simpanan Insani 

- Simpanan Qurban 

- Smpanan Idul Fitri 

                                                           
14

Ibid., 40. 
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-Deposito Syariah 

- Simpanan Umroh 

Pembiayaan - Jual beli (Murabahah) 

- Investasi Bagi Hasil (Mudharabah) 

Pembiayaan 

Tunai/Angsuran 

- Jual beli aneka elektronik, kebutuhan usaha 

- Kebutuhan konsumtif 

- Pemasangan instalasi listrik 

- Aqiqah  

Sumber: Brosur BMT Hasanah 

BMT Hasanah dengan motto “Menjalin Kemitraan, Membangun 

Kebersamaan, Mengharap Keberkahan, Menggapai Keridhoan Allah SWT” 

mempunyai visi dan misi untuk selalu memberikan yang terbaik dan kepuasan 

bagi nasabahnya. Yang artinya, dengan  motto tersebut BMT Hasanah 

melayani nasabah dengan produk dan pelayanan yang sesuai dengan harapan 

nasabah dengan prinsip syariah. Apalagi di tengah persaingan antar lembaga 

keuangan syariahyang semakin ketat dari waktu ke waktu. Sehingga 

dibutuhkan strategi pemasaran dan juga strategi pelayanan yang tepat agar 

mampu memberikan kepuasan kepada nasabah dan mempertahankan 

nasabahnya.  

Dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber yang paling penting 

dalam rangka menjaga kelangsungan hidup sebuah lembaga keuangan. Di 

BMT Hasanah produk tabungan Insani dengan menggunakan akad wadi’ah 

merupakan produk simpanan yang paling banyak memiliki nasabah. Sehingga 



9 

 

 

hal ini mendorong BMT Hasanah untuk tetap berusaha mempertahankan 

nasabah agar mereka tidak beralih ke lembaga keuangan lainnya yang pada 

akhirnya dapat mengganggu kelangsungan usaha. BMT Hasanah selalu 

berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi nasabah.
15

 Tetapi, masih ada 

nasabah yang menyampaikan keluhan mengenai pelayanan yang dirasakan 

nasabah seperti, pegawai BMT kadang masih ada yang kurang ramah, ruangan 

kurang nyaman, dan kurang luas.
16

 

Dengan uraian seperti di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam 

tentang cara pemasaran yang dilakukan oleh BMT Hasanah dan pelayanan 

yang diberikan kepada nasabahnya. Karena saat ini masih banyak pemasar 

(marketer) yang memasarkan produknya dengan tidak menjelaskan secara 

detail, sedangkan di dalam pemasaran syariahpemasar harus bertindak jujur 

dan menjelaskan detail produknya sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi 

antara nasabah dengan pemasar. Maka peneliti mengambil judul 

“PENGARUH PEMASARAN SYARIAH DAN PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN NASABAH (Studi pada Nasabah Tabungan 

Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit Ponorogo). 

 

 

 

 

 

                                                           
15

Lihat transkip 01/W/PS/13-IV-15 
16

Lihat transkip 02/W/P/22-IV-15 
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B. Penegasan Istilah 

Pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu 

inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai 

dengan akad dan prinsip-prinsip mualamah (bisnis) dalam Islam.
17

 

       Tabungan Insani merupakan produk tabungan BMT Hasanah dengan akad 

wadi’ah yad dhamanah.
18

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruhpemasaran syariah terhadap kepuasan nasabah 

tabungan Insani (wadi’ah yad dhamanah) di BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo? 

2. Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

Insani (wadi’ah yad dhamanah)di BMT Hasanah Sambit Ponorogo? 

3. Bagaimana pengaruh pemasaran syariah dan pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan Insani (wadi’ah yad dhamanah)di BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pemasaran syariah terhadap kepuasan nasabah 

tabungan Insani (wadi’ah yad dhamanah)di BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo. 

                                                           
17

 Hermawan, Syariah Marketing, 25-26.  
18

Brosur BMT Hasanah  
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2. Mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

Insani (wadi’ah yad dhamanah)di BMT Hasanah Sambit Ponorogo. 

3. Mengetahui pengaruh pemasaran syariah dan pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan Insani (wadi’ah yad dhamanah)di BMT Hasanah  

SambitPonorogo. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, dan 

rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan 

dengan ekonomi  syariah dan mengetahui pangaruh pemasaran syariah dan 

pelayanan terhadap kepuasan nasabahpada lembaga perbankan syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini berguna bagi praktisi lembaga keuangan mikro dalam 

mengambil kebijakan mengenai strategi pemasaran khususnya pada 

produk penghimpunan dana tabungan wadi’ah. Penelitian ini juga 

memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pemasaran 

syariah tabunganwadi’ah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjawab permasalahan dan menghasilkan temuan yang bersifat 

teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut: 
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Bab I, merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah 

untuk mendeskripsikan academic problem (problem akademik) yang 

mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan  

rumusan masalah. Kemudian dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, sub 

berikutnya adalah kajian pustaka untuk melihat penelitian terdahulu. 

Dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, penulis memberi judul dengan kajian pustaka. Oleh karena setiap 

penelitian selalu menggunakan teori, penulis di sini menyajikan landasan 

teori-teori yang relevan yang menguraikan variabel-variabel yang diteliti serta 

sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah yang diajukan dan sebagai dasar dalam penyusunan instrument 

penelitian. Teori yang akan dikemukakan penulis ada tiga teori, yaitu teori 

sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Pertama, teori kepuasan nasabah, 

pemasaran syariah dan pelayanan. Selanjutnya, dalam bab ini selain teori juga 

dikemukakan kerangka berfikir, setelah kerangka berfikir, dikemukakan 

hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara terhadap penelitian 

yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenarannya.  

Bab III, mengemukakan tentang metode penelitian yangmenjelaskan 

metode penelitian berisi beberapa sub bab yaitu rancangan penelitian untuk 

memberikan penjelasan model penelitian apa yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Populasi dan sampel untuk mengetahui wilayah populasi yang 

akan diambil dan juga sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik 
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pengumpulan data dan teknik analisis data untuk menguji teori yang akan 

diteliti dengan beberapa uji-uji penelitian dan metode yang digunakan. 

Bab IV, merupakan temuan dan hasil penelitian. Sebelum memaparkan 

deskripsi data, analisis data dan interpretasi, penulis akan mendeskripsikan 

terlebih dahulu secara singkat gambaran umum lokasi penelitian. Kemudian 

dilanjutkan dengan pemaparan deskripsi data yang merujuk pada rumusan 

masalah atau tujuan penelitian. Selanjutnya, analisis data (pengujian hipotesis) 

dan pembahasan atau interpretasi atas angka statistik untuk menjawab masalah 

penelitian. 

Bab V, merupakan penutup dari hasil penelitian, yang berisi kesimpulan, 

dan saran. Saran diberikan sebagai bahan untuk perkembangan BMT Hasanah 

atau lembagakeuangan lainnya.  
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BAB II 

KONSEP TENTANG PEMASARAN SYARIAH, PELAYANAN, 

KEPUASAN NASABAH, TELAAH PUSTAKA, KERANGKA 

BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Deskripsi Teori 

1. Kepuasan  Nasabah 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan 

bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu 

memadai”.19
 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya.Jadi, 

tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Pelanggan dapat mengalami salah satu dari tiga 

tingkat kepuasan yang umum. Kalau kinerja di bawah harapan, pelanggan 

kecewa.Kalau kinerja sesuai harapan, pelanggan puas. Kalau kinerja 

melebihi harapan, pelanggan sangat puas, senang atau gembira.
20

 Philip 

Kotler mengatakan bahwa: “Kepuasan merupakan tingkat perasaan di 

mana seseorang menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk 

atau jasa yang diterimanya dengan apa yang diharapkannya”. Definisi 

                                                           
19

Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction Edisi 3 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 292. 
20

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Terj: Ancella Anitawati Hermawan (Jakarta: 

Salemba Empat, 1995),  46. 
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kepuasan menurut Engel bahwa: “Kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak 

memenuhi harapan pelanggan”.21
 

Kepuasanmenurut Zheithmal dan Bitner, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, antara lain: 

a. Fitur produk dan jasa. Kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa 

secara signifikan dipengaruhi oleh evaluasi pelanggan terhadap fitur 

produk atau jasa. Untuk jasa perbankan, fitur yang paling penting 

meliputi karyawan yang sangat membantu dan sopan, ruang transaksi 

yang nyaman, sarana pelayanan yang menyenangkan dan sebagainya. 

b. Emosi pelanggan. Emosi juga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan 

terhadap produk dan jasa. Emosi ini dapat stabil, seperti keadaan 

pikiran atau perasaan atau kepuasan hidup. Emosi positif seperti 

perasaan bahagia, senang, gembira dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Sebaliknya, emosi negatif seperti kesedihan, duka, 

penyesalan dan kemarahan dapat menurunkan tingkat kepuasan. 

c. Atribusi untuk keberhasilan atau kegagalan jasa. Atribusi -penyebab 

yang dirasakan dari suatu peristiwa- mempengaruhi persepsi dari 

kepuasan. Ketika pelanggan dikejutkan dengan hasil (jasa lebih baik 

atau lebih buruk dari yang diharapkan), pelanggan cenderung untuk 
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melihat alasan dan penilaian mereka terhadap alasan dapat 

mempengaruhi kepuasan. 

d. Persepsi terhadap kewajaran dan keadilan. 

e. Pelanggan lain, keluarga dan rekan kerja. 

Menurut Mautinho dan Smith terdapat tiga indikator dalam variabel 

kepuasan pelayanan, yaitu: 

a. Kepuasan karyawan. 

b. Kepuasan fasilitas fisik. 

c. Kemudahan.
22

 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan pesaing. 

Mengidentifikasi empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, 

yaitu: 

a. Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-

oriented) perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan 

nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, 

pendapat, dan keluhan mereka. 

b. Ghost shopping (Mistery Shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk 

                                                           
22

Astri Dhiah Maharani, Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap 

Loyalitas Nasabah Tabungan Bank Mega Semarang (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 

Semarang, 2010), 26-29. 
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berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk 

perusahaan dan pesaing. 

c. Lost Customer Analysis 

Sedapat mungkin perusahaan seyogyannya menghubungi para 

pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah 

pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya 

dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan 

selanjutnya.
23

 Begitu juga, apabila bank kehilangan pelanggan maka 

bank harus berupaya utnuk mengetahui mengapa mereka tidak loyal 

lagi kepada bank.
24

 

d. Survei Kepuasan Pelanggan 

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan balikan 

secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan kesan positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.
25

 

Tingkat keluhan nasabah belum mencerminkan ukuran kepuasan 

pelanggan (nasabah). Bank yang responsif mengukur kepuasan 

nasabah dengan mengadakan survei berkala atau mengirim daftar 

pertanyaan atau juga, menelepon para nasabah baru untuk mendengar 

reaksi mereka terhadap kinerja bank dan kinerja pesaing bank.
26

 

Terciptanya kepuasan konsumen atau nasabah dapat memberikan 

beberapa manfaat. Diantaranya: 

                                                           
23

Fandy, Service, 314-316. 
24

Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Liberty, 2011).229. 
25

Fandy Service,316. 
26

Murti, Manajemen,228. 
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a. Terjadinya hubungan yang harmonis antara konsumen atau nasabah 

dengan perusahaan. 

b. Terciptanya loyalitas konsumen atau nasabah terhadap perusahaan, 

sehingga ia tidak akan berpaling kepada perusahaan lain. 

c. Terjadinya suatu isu publik yang positif dari mulut ke mulut (word of 

mouth). 

d. Terjadinya pembelian ulang (repeated sales).
27

 

 

2. Pemasaran Syariah 

Dalam Islam setiap aspek kehidupan mulai dari ibadah sampai 

muamalah diatur dalam al-Qur’an dan hadis, tidak ketinggalan dalam hal 

perekonomian.Perkembangan ekonomi syariah sendiri mampu 

mengembalikan nilai-nilai Islam di tengah-tengah kehidupan 

perekonomian masyarakat. Dalam duniabisnis telah muncul kesadaran 

akan pentingnya etika, kejujuran dan prinsip-prinsip Islam lainnya. 

Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh kepada manusia tentang 

cara-cara berbisnis yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, sikap 

amanah untuk memperoleh keuntungan.Nilai-nilai inilah yang menjadi 

landasan hukum dalam menjalankan bisnis.Rasulullah SAW adalah 

prototypesukses dalam melakukan spiritualisasi marketing.Oleh karena itu 

mencontoh Rasulullah SAW dengan mengutamakan nilai-nilai spiritual 
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(Islam) adalah tindakan yang sangat terpuji, yang direkomendasikan oleh 

banyak ayat Allah dalam al-Qur’an.28
 

     Dalam al-Qur’an dan hadis kita dapat melihat bagaimana ajaran Islam 

mengatur kehidupan bisnis (pemasaran) seorag muslim. 








29
 

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 
 

30 
 

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang 

yang merugikan.” 

 

31 
 

“Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka 

sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar dan Kami 
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Ali Hasan, Marketing, 5. 
29

Al-Qur’an, 4:29. 
30

Ibid., 26:181. 
31

Ibid., 25:20. 
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jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah 

kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat.” 

 

Al-Qardhawi  mengatakan cakupan dari pengertian syariahmenurut 

pandangan Islam sangat luas dan komprehensif. Di dalamnya mengandung 

makna mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ibadah, 

keluarga, bisnis, ekonomi, hukum dan peradilan, undang-undang hingga 

hubungan antar negara. 

Pemasaran adalah salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam 

Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal 

yang terlarang oleh ketentuan syariah. Philip Kotler mendefinisikan 

pemasaran sebagai sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu-

individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan , penawaran, dan pertukaran 

produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Sedangkan menurut 

World Marketing Association(WMA) yang diajukan oleh Hermawan 

Kertajasa, pemasaran adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari satu 

inisiator kepada stakeholder-nya.  

Maka, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari 

suatu inisiator kepada stakeholder-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya 

sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam.
32
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Pemasaran syariah juga diartikan sebagai sebuah jenis muamalah islami 

dalam penciptaan, penawaran dan perubahan nilai, distribusi yang pada 

akhirnya memberikan kepuasan pada pelanggan. Dalam pelaksanaannya 

tentu tidak boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan akad dan prinsip-

prinsip muamalah yang islami, karena setiap umat telah dibekali pedoman 

dalam bermuamalah. 

Pemasaran syariah pada dasarnnya memiliki 4 (empat) prinsip dasar 

yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu sebagai berikut: 

a. Teistis  

Prinsip pemasaran syariahyang tidak dimiliki pemasaran 

konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religious 

(diniyyah).
33

 Jiwa seorang syariahmarketermeyakini bahwa hukum-

hukum syariat yang teistis atau bersifat ketuhanan ini adalah hukum 

yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk 

kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling 

mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan 

menyebarluaskan kemashlahatan. Seorang syariahmarketer meyakini 

bahwa Allah SWT selalu dekat dan mengawasinya ketika iasedang 

melaksakan segala macam bentuk bisnis.
34Pemasaran syariahsangat 

peduli dengan nilai, memiliki merek yang lebih baik, karena bisnis 

syariah adalah bisnis kepercayaan, bisnis berkeadilan dan tidak 

mengandung tipu muslihat di dalamnya.Syariahmarketer selain tunduk 
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pada hukum-hukum syariah, juga senantiasa menjauhi segala larangan-

larangannya dengan sukarela, pasrah dan nyaman.
35

 Seorang pemasar 

syariah meskipun ia tidak mampu melihat Allah, ia akan selalu merasa 

bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Sehingga ia akan mampu 

untuk menghindari segala macam perbuatan yang menyebabkan orang 

lain tertipu atas produk-produk yang dijualnya. Sebab ia akan merasa 

bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dihisab dan dimintai 

pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. 

Seorang pemasar syariah akan sangat hati-hati dalam perilaku 

pemasarannya dan berusaha untuk tidak merugikan konsumen. Apabila 

seorang pemasar syariah hanya berorientasi pada keuntungan, maka ia 

dapat merugikan konsumen dengan memberikan janji palsu. Namun 

pemasar syariah memiliki orientasi maslahah, sehingga tidak hanya 

mencari keuntungan namun diimbangi pula dengan keberkahan di 

dalamnya.
36

 

b. Etis  

Syariahmarketer sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, 

etika) dalam seluruh aspek kehidupannya.
37

Ia mengutamakan nilai-

nilai moral dan etika yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua 

agama.
38

Ada sembilan etika pemasar yang akan menjadi prinsip-

prinsip bagi syariah marketer dalam menjalankan pemasaran, yaitu: 
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1) Memiliki kepribadian spiritual  

2) Berperilaku baik dan simpatik  

3) Berlaku adil dalam bisnis  

4) Bersikap melayani dan rendah hati  

5) Menepati janji dan tidak curang 

6) Jujur da terpercaya  

7) Tidak suka berburuk sangka  

8) Tidak suka menjelek-jelekkan  

9) Tidak melakuk sogok.
39

 

Seorang pemasar syariah harus menjunjung tinggi etika dalam 

melakukan aktifitas pemasarannya salah satunya dengan tidak 

memberikan janji manis yang tidak benar serta mengedepankan 

kejujuran dalam menjelaskan tentang kualitas produk yang sedang 

ditawarkan.
40

 

c. Realistis 

Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel, 

sebagaimana keluasaan dan keluwesan syariah Islamiyah yang 

melandasinya. Syariah marketer adalah para pemasar professional 

dengan penampilan yang bersih, rapi dan bersahaja, apapun model atau 

gaya berpakaian yang dikenakannya. Mereka bekerja dengan 

professional dan mengedepankan nilai religius, kesalehan, aspek 

moral, dan kejujuran.Ada sejumlah pedoman dalam perilaku bisnis 
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yang dapat diterapkan kepada siapa saja tanpa melihat suku, agama, 

dan asal usulnya.
41 Syariah marketer bergaul, bersilaturahmi, 

melakukan transaksi bisnisnya di tengah-tengah realitas kemunafikan, 

kecurangan, kebohongan atau penipuan yang sudah biasa terjadi dalam 

dunia bisnis.
42

 

d. Humanistis  

Pemasaran syariahbersifat humanistis universal. Pengertian 

humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar 

derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara.
43 

Syariah marketer adalah sosok yang humanis, bukan manusia yang 

serakah, menghalalkan segala macam cara untuk meraih keuntungan 

yang sebesar-besarnya, yang bahagia di atas penderitaan orang lain, 

atau hatinya kering dengan kepedulian sosial.
44Pemasaran syariahyang 

humanistis diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa 

menghiraukan agama, suku, ras, warna kulit, kebangsaan dan status. 

Sehingga, pemasar syariahtidak boleh melakukan segmentasi pasar 

hanya berdasarkan kepada ras, warna kulit, kebangsaan dan status, 

seluruh masyarakat merupakan pasar potensial bagi produk-produk 

syariah.
45

 

Pemasaran syariahmemiliki beberapa keunggulan, diantaranya: Pertama, 

nilai marketing islami bisa diterapkan umat lain. Nilai islami itu universal. 
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Nabi Muhammad saw. Menyebarkan ajaran Islam bukan hanya untuk 

umat Islam saja. Jadi, pemasaran syariahbisa menginspirasi orang lain. 

Kedua, nilai inti marketing islami.Nilai intinya adalah integritas atau 

kejujuran.Setiap pemasar atau perusahaan yang mengaku sebagai umat 

Islam dan terlibat dalam kegiatan ekonomi seharusnya tidak berdusta, 

terutama kepada konsumen.Ketiga, perkembangan nilai spiritual dalam 

marketing. Tujuan pemasaran bukan semata keuntungan akan tetapi bahwa 

barang dan jasa tersebut baik dan sehat untuk kepentingan jasmani dan 

rohani. Keempat, nilai marketing islami dapat bertahan dalam semua 

kondisi.Bisnis harus dijalankan dengan jujur, artinya dalam kondisi sulit 

sekalipun semua pihak yang terlibat tidak mengambil keuntungan sepihak 

dan mengorbankan pihak lain, baik dari sisi manfaat, harga maupun 

mutu.Kelima, mampu menjaga keseimbangan, saat ini orang mencari 

keseimbangan.Orang berbisnis harus menjaga kelangsungan alam, tidak 

merusak lingkungan.Keenam, bersifat universal dan lengkap.Islam adalah 

agama yang universal dan komprehensif.Petunjuknya lengkap, ada untuk 

pedagang, kepala negara, anak, panglima perang, diatur secara lengkap. 

Diatas semua itu, islam sebagai ajaran yang damai dan indah bisa dipakai 

semua orang.
46

 Dalam firman Allah swt dalam surat At-Taubah (41):  

47 
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“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, 

dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang 

demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 

 

Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara pemasaran syariah 

dan pemasaran konvensional,
48

 seperti yang dijelaskan pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.1 

 Perbedaan Pemasaran Syariah dan Pemasaran Konvensional 

Aspek Pemasaran 

Syariah 

Pemasaran 

Konvensional 

Konsep dan 

Filosofi Dasar 

Pemasar merasa 

bahwasannya setiap 

aktifitas pemasarannya 

selalu diawasi oleh Allah 

swt. Sehingga ia akan selalu 

berhati-hati dalam 

memasarkan produk yang 

ditawarkan. 

Pemasaran yang bebas 

nilai dan tidak 

mendasarkan Ke-

Tuhannan dalam setiap 

aktivitas pemasarannya. 

Etika Pemasar Memegang teguh etika 

dalam melakukan 

pemasaran kepada calon 

konsumen. Tidak 

memberikan janji bohong 

ataupun melebih-lebihkan 

produk  yang ditawarkan. 

Cenderung bebas nilai 

sehingga bebas 

menggunakan segala 

macam cara untuk 

mendapatkan konsumen 

bahkan dengan cara-cara 

yang tidak dibenarkan 

oleh syariat. 

Pendekatan Konsumen diletakkan Konsumen diletakkan 
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Terhadap 

Konsumen 

sebagai mitra sejajar, 

dimana baik perusahaan 

sebagai penjual produk 

maupun konsumen sebagai 

pembeli produk berada pada 

posisi yang sama. 

Perusahaan akan 

menjadikan mitra dalam 

pengembangan perusahaan, 

sehingga tidak akan 

melakukan praktek 

yangdapat merugikan 

konsumen. 

sebagai obyek untuk 

mencapai target 

penjualan semata. 

Konsumen dapat 

dirugikan karena antara 

janji dan realita berbeda. 

Setelah mendapat target 

penjualan akan tidak 

memperdulikan lagi 

konsumen yang telah 

membeli produk. 

Cara pandang 

terhadap 

pesaing 

Tidak menganggap pesaing 

yang harus dikalahkan 

Pesaing merupakan mitra 

yang turut menyukseskan 

aplikasi ekonomi syariah di 

lapangan dan bukan sebagai 

lawan yang harus 

dimatikan. 

Menganggap pesaing 

sebagai lawan yang 

harus dikalahkan bahkan 

bisa jadi dimatikan agar 

eksistensi perusahaan 

dapat semakin maju. 

Konsep ini 

mengakibatkan setelah 

pesaing dikalahkan, 

akhirnya daya inovasi 

perusahaan menurun 

karena tidak ada lagi 

motivasi dari pesaing. 

 

3. Pelayanan 

Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu 

melayani dan pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang 

diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha 

melayani kebutuhan orang lain.  

Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau 

perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak 

dapat dimiliki. Adapun karakteristik tentang pelayanan agar menjadi dasar 

bagaimanan memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu: 

a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi.  

b. Pelayanan yaitu kenyataan terdiri dari tindakan nyata dan merupakam 

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. 

c. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara 

nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di 

tempat yang sama.
49

 

Pelayanan yang dirasakan nasabah merupakan penilaian global, yang 

berhubungan dengan suatu transaksi spesifik, lebih abstrak dan eksklusif 

karena didasarkan pada persepsi-persepsi kualitas yang berhubungan 

dengan kepuasan serta komparasi harapan-harapan dengan persepsi-

persepsi kinerja produk jasa bank, fleksibilitas respons terhadap perubahan 

permintaan pasar. Kualitas pelayanan merupakan cirri dan sifat dari 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan 
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kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan atau yang tersirat dalam diri 

pelanggan.
50

 

Ada lima kriteria pokok kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut: 

a. Bentuk fisik (Tangibles) 

Yaitu kemampuan perusahaan (bank) dalam menunjukkan 

eksistensinya pada pelaggan.Penampilan dan kemampuan saran dan 

prasarana fisik perusahaan (bank) dan lingkungan sekitarnya.Bentuk 

bangunan, tata ruang dan desain interior gedung merupakan bentuk 

fisik yang dapat meyakinkan nasabah. Dalam hal ini strategi penentuan 

lokasi,lay out ruangan menentukan dalam menampilkan ciri khas dari 

sebuah bank.  

b. Kehandalan (Reability) 

Yaitu kemampuan perusahaan (bank) untuk memberikan pelayanan 

sesuai dengan yang dijanjikan dengan cepat, akurat serta memuaskan 

pelanggannya.Setiap karyawan bank sebaiknya diberikan pelatihan dan 

pendidikan guna meningkatkan kemampuannya. Nasabah akan mampu 

berpaling kepada bank lain apabila pelayanan yang diberikan lama. 

c. Ketanggapan (Responsiveness) 

Yaitu kemampuan bank untuk menolong pelanggan dan ketersediaan 

untuk melayani nasabah dengan baik. Ketika ada seorang nasabah 

yang mengalami kesulitan dalam menulis slip transaksi, setiap 

karyawan bank harus sigap membantunya. Sebab hal-hal yang terlihat 
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sepele seperti ini dapat memberikan rasa kepuasan nasabah 

bahwasannya ia mendapatkan bantuan atas kesulitan yang dihadapi, 

untuk pada akhirnya nasabah tersebut akan loyal terhadap bank. 

d. Jaminan (Assurance) 

Yaitu kemampuan pegawai bank untuk menumbuhkan rasa percaya 

para nasabah pada bank.Jaminan bahwa karyawan memiliki 

pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat atau perilaku yang 

dapat dipercaya. Nasabah akan kecewa atau merasa tidak puas ketika 

pada saat ia terpaksa berhubungan dengan bagian call center namun 

karyawan yang bertugas mempunyai pengetahuan yang minim tentang 

produk-produk yang ditawarkan bank tersebut.  

e. Empati (Empathy) 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang 

diberikan kepada nasabah dengan berupa memahami keinginan 

nasabah.Mampu memberikan kemudahan serta menjalin hubungan 

dengan nasabah secara efektif.
51

 

 

4. Tabungan Wadi’ah 

Salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT 

adalah dalam bentuk tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan 

Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berakad 

wadi’ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang 
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tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikanya dapat 

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi 

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. Dengan pengertian lain, tabungan merupakan 

bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, artinya dapat diambil 

sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan namun bagi hasil yang 

ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.
52

 

Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana 

masyarakat salah satunya menggunakan prinsip wadi’ah. Akad  wadi’ah 

merupakan titipan. Wadi’ah ada dua, yaitu wadi’ah yad dhamanah dan 

wadi’ah al-amanah. Wadi’ah yad dhamanah pada prinsipnya harta titipan 

tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi dengan alasan apapun 

juga, akan tetapi  pihak yang dititipi boleh mengenakan biaya administrasi 

kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan 

barang yang dititipkan. Sedangkan wadi’ah al-amanah, pihak yang dititipi 

(bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan 

sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran 

berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.
53
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Berikut skema Wadi’ah Yad Dhamanah:
54

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1= titip dana 

2 = pemanfaatan dana 

3 = bagi hasil 

4 = beri bonus 

Rukun dari akad wadi’ah yang harus terpenuhi dalam transaksi ada 

beberapa hal, diantaranya; 

a. Pelaku akad, yaitu penitip (mudi’/muwaddi’) dan penyimpan/penerima 

titipan (muda’/mustawda’). 

b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan. 

c. Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

Syarat wadi’ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai 

berikut: 

a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan. 

b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.
55
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1 Nasabah 
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penitip) 

Bank 

(Mustawda’/ 
penyimpan) 

4 

3
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B. Telaah Pustaka 

Skripsi karya Nur Alfu Laila dengan judul Pengaruh Marketing Syariah 

Terhadap Reputasi dan Kepuasan Nasabah PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang menyimpulkan bahwa 

variabel marketing syariah berpengaruh signifikan terhadap reputasi, variabel 

reputasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dan marketing 

syariah berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.
56

 

Skripsi karya Maria Ulfah yang berjudul Analisis Pengaruh Marketing 

Syariah Terhadap Minat Nasabah Dana Talangan Haji (Studi Kasus di Bank 

Muamalat Cabang Semarang)menyimpulkan bahwa marketing syariah 

berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dana talangan haji.
57

 

Selanjutnya, jurnal karya Arief Yulianto dengan judul Membangun 

Kemitraan Bank Syariah dengan Pendekatan Shariah Marketing 

menyimpulkan bahwa variabel atribut produk, kualitas layanan dengan 

pendekatan islam mengenai pemasaran, reputasi, kepuasan, komitmen yang 

efektif, komitmen yang berkelanjutan, kesetiaan pelanggan dapat diterima 

sebagi variabel yang menentukan hubungan pemasaran yang baik antara bank 

syariah dengan pelanggan.
58
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Institut Agama Islam Negeri Semarang, Semarang, 2011), 68. 
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Skripsi karya Dhien Adi Zakariya yang berjudul Penerapan Syariah 

Marketing dan Pengaruhnya Terhadap Citra Lembaga Leasing Syariah 

“Danaku Syariah” Cabang Semarang memberikan kesimpulan bahwa dengan  

analisa kualitatif penerapan syariah marketing telah memenuhi standard dan 

tidak bertentangan dengan syariah islam dan fatwa DSN dan dengan analisa 

kuantitatif syariah marketing mempunyai pengaruh signifikan terhadap citra.
59

 

Skripsi Ahmad Habibi dengan judulPengaruh Karakteristik Syariah 

Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BPD DIY Syariah 

Cabang Yogyakarta  memberikan kesimpulan bahwa variabel teistis, etis, 

realistis dan humanistis berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah.
60

 

Skripsi karya Qomarul Huda berjudul Pengaruh Mutu Pelayanan dan 

Pemasaran Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP 

Tulungagungmenyimpulkan bahwa mutu pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan dan variabel mutu pemasaran berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah.
61

 

Skripsi karya Royyan Al Athof dengan judul Pengaruh Karakteristik 

Syariah Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah pada BMT Bismillah 
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Dhien Adi Zakariya, Penerapan Syariah Marketing dan Pengaruhnya Terhadap Citra 

Lembaga Leasing Syariah “Danaku Syariah” Cabang Semarang (Skripsi, Institut Agama Islam 

Negeri Semarang, Semarang, 2011), 81. 
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Ahmad Habibi, Pengaruh Karakteristik Syariah Marketing Terhadap Kepuasan 

Nasabah pada Bank BPD DIY Syariah Cabang Yogyakarta  (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 71. 
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Qomarul Huda, Pengaruh Mutu Pelayanan dan PemasaranTerhadap Kepuasan 

Basabah Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri 
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Cepiring menyimpulkan bahwa variabel teistis dan etis berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada BMT Bismillah Cepiring.
62

 

Skripsi karya Wahyu Tri Yuliastuti yang berjudulPengaruh Kualitas 

Produk dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Produk 

Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, 

menyimpulkan bahwa variabel kualitas produkberpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah, pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, variabel kualitas 

produk dan pelayanan sama-sama berpengaruh terhadap terhadap kepuasan 

nasabah.
63

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya.Jadi, 

tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan.Pelanggan dapat mengalami salah satu dari tiga tingkat 

kepuasan yang umum.Kalau kinerja di bawah harapan, pelanggan 

kecewa.Kalau kinerja sesuai harapan, pelanggan puas.Kalau kinerja melebihi 

harapan, pelanggan sangat puas, senang atau gembira.
64

 Kepuasan nasabah 

dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan dua variabel yaitu pemasaran 

syariah dan pelayanan. Kegiatan pemasaran syariah di dalam BMT dijalankan 
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salah satunya memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai cara 

yang diinginkan nasabah. Nasabah yang puasakan menjadi ujung tombak 

pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada nasabah 

lainnya melalui cerita.
65

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Alfu Laila, yang melakukan penelitian tentang pengaruh 

syariah marketing terhadap kepuasan nasabah. Dari hasil penelitian tersebut 

dinyatakan bahwa syariah marketing berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah.
66

 

        Kepuasan erat kaitannya dengan pelayanan. Pelayanan merupakan 

kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, 

yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.Pelayanan yang 

dirasakan nasabah merupakan penilaian global, yang berhubungan dengan 

suatu transaksi spesifik, lebih abstrak dan eksklusif karena didasarkan pada 

persepsi-persepsi kualitas yang berhubungan dengan kepuasan serta komparasi 

harapan-harapan dengan persepsi-persepsi kinerja produk jasa bank, 

fleksibilitas respons terhadap perubahan permintaan pasar. 
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        Hubungan pemasaran syariah dan pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

dapat dilihat dalam kerangka pemikiran berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

                      : pengaruh secara parsial 

                      : pengaruh secara simultan 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

       Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang 

pengaruh pemasaran syariah dan beban operasional terhadap kepuasan 

nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis 

penelitian dirumuskan sebagai berikut:  

H1 :Pemasaran syariah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan Insani (wadi’ah yad dhamanah) di BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo. 

Pemasaran Syariah 
 (X1) 

Kepuasan 

Nasabah 

 (Y) Pelayanan            

(X2) 
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H2 :Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan Insani (wadi’ah yad dhamanah)di BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo. 

H3 :Pemasaran syariahdan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah tabungan Insani (wadi’ah yad dhamanah)di BMT 

Hasanah Sambit Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
67

 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan variabel. Adapun 

variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
68

 Variabel yang 

digunakan adalah variabel bebas (independen) yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat) dan variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
69

 Dalam 

penelitian ini variabel independennya adalah pemasaran syariah dan pelayanan 

serta variabel dependennya adalah kepuasan nasabah. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Penelitian Definisi Indikator 

X1 =  Pemasaran 

Syariah 

Pemasaran syariahsebuah 

disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran dan 

perubahan value dari suatu 

inisiator kepada stakeholders-

nya, yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad 

dan prinsip-prinsip mualamah 

(bisnis) dalam Islam. 

a. Teistis  

b.Etis  

c. Realistis  

d. Humanistis  

X2 = Pelayanan Pelayanan adalah kegiatan 

yang ditawarkan oleh 

organisasi atau perorangan 

kepada konsumen, yang 

bersifat tidak berwujud dan 

tidak dapat dimiliki. 

a. Bukti Fisik 

(Tangibles) 

b.Keandalan 

(Reliability) 

c. Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

d.Jaminan 

(Assurance) 

e. Empati 

(Empathy) 

 

Y =Kepuasan 

Nasabah 

Kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau 

hasil yang dia rasakan 

a. Kemudahan 

dalam 

memperoleh 

jasa 

b. Bersedia 
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dibandingkan dengan 

harapannya. 

merekomendas

ikan kepada 

orang lain. 

c. Tidak 

terpengaruh 

jasa pihak lain. 

 

B. Populasi, Sampel dan Responden 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
70

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

orang yang menjadi nasabahyang menyimpan dananya dengan tabungan 

wadi’ah pada BMT Hasanah yaitu sebanyak 279 anggota. 

2. Sampel dan Responden 

Sampel adalah bagian dari jumalah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
71

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah random sampling. Random sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada 
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populasi untuk dijadikan sampel.
72

 Dengan demikian, penentuan sampel 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

n=         N             

                               1+  Ne 
2
 

 keterangan: 

 n = sampel 

 N = populasi   

 e =  perkiraan tingkat kesalahan(10%) 

 maka besar sampel: 

     Merujuk pada rumus di atas, maka penentuan jumlah sampel dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

n=         N             

                               1+  Ne 
2
 

n=         279           

                               1+ 279(0,1) 
2
 

 =73,61 

 = 74 responden 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan 

diteliti. Dengan demikian jumlah instrument yang akan digunakan untuk 
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penelitian tergantung pada jumlah variabel yang akan diteliti.
73

Pada penelitian 

ini instrumen penelitian yang digunakan adalah dengan angket atau kuesioner. 

Angket atau kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan yang disusun secara 

sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden.
74

 

Dalam penelitian ini teknik pengukuran yang digunakan  yaitu dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangatnegatif.
75

 Skala tingkat 

persetujuan : 

1. Sangat Setuju (SS)                 : 5 

2. Setuju (S)                               : 4 

3. Netral (N)                              : 3 

4. Tidak Setuju (TS)                  : 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)   : 1 

Adapun cara yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrument yang akan digunakan dalam penelitan, sebagai berikut: 
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1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.
76

Untuk menguji validitas instrument dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis validitas konstruk sebab variabel dalam penelitian ini 

berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat 

diamati dan diukur. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan rumus: 

Rxy  = 
n( ) – ( ) ( )   n. 2  –    2 .{n. 2  − ( )2}

 

Keterangan: 

rxy            = korelasi produk moment 

x               = skor dari tiap item 

n               = jumlah sample 

y               = skor total dari semua item 

Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel.Maka, jika r hitung 

untuk tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, 

maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.
77

Untuk mengetahui 

signifikansi denga program SPSS for Windows 16.0 dapat dilihat tanda 

* yang berarti angka korelasi tersebut signifikansi pada level 0.05 atau 
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tanda ** yang berarti angka korelasi tersebut signifikan pada level 

0.001. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Butir pertanyaan 

reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten.
78

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama pula.
79

Rumus yang digunakan adalah rumus 

reliabilitas instrument, sebagai berikut:
80

 

 

Keterangan: 

r11             = realibilitas instrument 

k                = banyaknya butir pertanyaan  � �2= jumlah varian butir pertanyaan ��2             = variabel total 

Dan untuk menentukan nilai varian setiap butir dapat diperoleh dengan 

rumus: 
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��2 =  
 �2 ( �)2��  

��2= varian   �2 = nilai skor yang dipilih 

n       = jumlah sampel 

Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reabel dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach, bila koefisien reliabilitas (r11) > 

0,6.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

     Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan: 

1. Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila ketika 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil.
81

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

wawancara dengan karyawan-karyawan yang menangani tabungan Insani 

di BMT Hasanah. 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberik seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
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responden untuk dijawabnya.
82

 Ini digunakan untuk pengambilan data 

mengenai pengaruh pemasaran syariah dan pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan Insani di BMT Hasanah. Dalam penelitian ini teknik 

pengukuran yang digunakan yaitu dengan menggunakan skala likert. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan 

penelitian.
83

 Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh 

data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang BMT Hasanah, 

produk-produk yang dimiliki, daftar nasabah, serta data lain yang 

mendukung. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Korelasi Pearson Product Moment (PPM) 

Analisis korelasi banyak jenisnya, kegunaan analisis ini untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.Teknik 

analisis korelasi PPM termasuk teknik statistik parametrik yang 

menggunakan data interval atau ratio dengan persyaratan tertentu. 

Misalnya, data yang dipilih secara acak (random), datanya berdistribusi 

normal, data yang dihubungkan berpola linier, data yang dihubungkan 

mempunyai pasangan yang sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah 
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satu tidak terpenuhi persyaratan tersebut, analisis korelasi tidak dapat 

dilakukan. Rumus yang digunakan korelasi PPM adalah: 

Rxy  = 
n( ) – ( ) ( )   n. 2  –    2 .{n. 2  − ( )2}

 

Korelasi Pearson Product Moment dilambangkan (r) dengan 

ketentuan (r) tidak lebih dari harga (-1 ≤ � ≤ 1). Apabila nilai r = -1 

artinya korelasinya negatif sempurna; jika nilai r = 0, artinya tidak ada 

korelasi; dan jika r = 1, artinya korelasinya sangat kuat.
84

 

Dengan membuat hipotesis: 

H0 = Tidak ada hubungan antara pemasaran syariah dan 

kepuasan nasabah 

H1 = Ada hubungan antara pemasaran syariah dan 

kepuasan nasabah 

H0 = Tidak ada hubungan antara pelayanandan kepuasan 

nasabah 

H2 = 
Ada hubungan antara pelayanandan kepuasan 

nasabah 

2. Korelasi Berganda 

Analisis korelasi ganda berfungsi untuk mencapai besarnya pengaruh 

atau hubungan antara dua variabel bebas atau lebis secara simultan 
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(bersama-sama) dengan variabel terikat. Rumus korelasi ganda sebagai 

berikut:
85

 

Rx1x2y  =   � 1.
2  + � 2.

2 − 2  � 1.   � 2.   � 1. 2 
1− � 1 2

2  

Dimana:  

Rx1x2y = korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 

secara bersama-sama dengan variabel Y � 1.  =korelasi Product Moment antara X1 dengan 

Y � 2.  = korelasi Product Moment antara X2 dengan 

Y � 1. 2  = korelasi Product Moment antara X1 dengan 

X2 

Jadi untuk dapat menghitung korelasi ganda, maka harus dihitung 

terlebih dahulu korelasi sederhananya dulu melalui korelasi Product 

Moment dari Pearson. 

Dengan membuat hipotesis: 

Ha = terdapat hubungan yang signifikan antara pemasaran 

syariah dan pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan Insani (wadi’ah yad dhamanah) di BMT 

Hasanah Sambit Ponorogo. 
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Ho = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemasaran syariah dan pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan Insani (wadi’ah yad dhamanah) di 

BMT Hasanah Sambit Ponorogo. 

 

3. Regresi Linier Sederhana 

Regresi atau peralaman adalah suatu proses memperkirakan secara 

sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan 

datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar 

kesalahannya dapat diperkecil.
86

 

Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk 

meramalkan atau memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas 

(X) diketahui. Persamaan regresi dirumuskan : 

Y=a+bx 

dimana 

Y  =variabel terikat,  

x= variabel bebas,  

a = nilai konstanta 
87

 

4. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi ganda adalah pengembangan dari analisi regresi 

sederhana.Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) 

apabila variabel bebas minimal dua atau lebih. Analisis regresi ganda ialah 
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suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih (x1), 

(x2), (x3), …(xn) dengan satu variabel terikat.
88

 

Untuk menganalisa variabel-variabel penelitian seperti citra 

perusahaan dan kepuasan nasabah memerlukan metode penelitian regresi 

berganda.  Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut: 

Y= a+ b1X1+b2X2 

Dimana: 

Y = Kepuasan nasabah 

a = Konstanta 

b = Koefisien 

X1 = Pemasaran syariah 

X2 = Pelayanan 

 

5. Uji Hipotesa  

Secara bahasa hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti dibawah, 

dan thesa yang berarti kebenaran. Hipotesis merupakan suatu pernyataan 

yang bersifat sementara atau dugaan saja terhadap suatu masalah 

penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara 

empiris.
89

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan 
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menggunakan uji signifikasi secara bersama-sama (uji statistik F) dan uji 

parameter individual (uji statistik t). 

a. Uji Signifikansi Secara Bersama-sama (Uji Statistik F) 

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat.Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada 

tingkat nilai sig dengan nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. 

Pengambilan kesimpulannya dengan melihat nilai sig α (5%) 

menggunakan langkah pengujiannya, sebagai berikut:
90

 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : b1, b2 = 0, maka tidak terdapat pengaruh signifikan 

secara simultan. 

Ha : b1, b2 ≠ 0, maka terdapat pengaruh signifikan 

secara simultan. 

2) Merumuskan kesimpulan 

Jika P (probabilitas) > 0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima. 

Jika P (probabilitas) < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak.  

b. Uji Signifikansi Secara Individual (Uji Statistik t) 

Pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen.Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik t. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pengaruh variabel 

                                                           
90
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independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat 

keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya dengan melihat nilai sig 

dibandingkan dengan nilai α (5%), menggunakan langkah pengujian, 

sebagai berikut:
91

 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : b1, b2 = 0, maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara 

parsial 

Ha : b1, b2 ≠ 0, maka terdapat pengaruh signifikan secara 

parsial 

2) Merumuskan kesimpulan 

Jika P (probabilitas) > 0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima. 

Jika P (probabilitas) < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum BMT Hasanah  

1. Sejarah BMT Hasanah 

      Melihat kondisi riil masyarakat kita dari sisi ekonomi belum dapat 

hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya 

lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, 

tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya 

yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. 

     Padahal potensi yang dimiliki oleh mereka apabila dikelola oleh sistem 

kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan perekonomian. Dengan 

memperhatikan permasalahan diatas, maka dirintislah BMT Hasanah. 

BMT Hasanah merupakan lembaga keuangan mikro syariah, lembaga 

keuangan asset umat yang prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-

prinsip syari’at Islam.BMT Hasanah dibentuk dalam upaya 

memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan 

pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada 

peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, 

lebih aman, serta lebih adil. 

Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka BMT Hasanah 

disamping mengelola Baitul Maal juga sekaligus mengelola Baitul Tamwil 

yang ini harus ditangani oleh tenaga muslim yang professional dibidang 
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keuangan, sehingga akan terwujud lembaga keuangan syari’at yang sehat, 

berkualitas, dan memenuhi harapan umat. 

       BMT Hasanah didirikan denganpayung hukum dari Menteri Negara 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.Dengan 

Keputusan Menteri Nomor 554/BH/XVI.21/2011 BMT telah mendapat 

pengesahan akta pendirian dengan badan hukum Koperasi. 

        Selain menjalankan usaha dalam bidangTamwil, BMT Hasanah juga 

memiliki Baitul Maal.Baitul Maal mengumpulkan dana zakat, infaq, 

sedekah, dan wakaf yang disalurkan kembali kepada orang yang 

membutuhkan. Sehingga dalam menjalankan usaha BMT Hasanah tidak 

hanya mengedepankan bisnis saja tetapi juga tidak meninggalkan nilai 

sosial untuk membantu sesama umat. 

Dalam menjalankan sebuah lembaga keuangan, tentunya tidak terlepas 

dari aspek modal.Begitu juga dengan BMT Hasanah. Modal BMT 

Hasanah diperoleh dari modal sendiri yang terdiri dari: simpanan wajib 

anggota, setoran pokok sebesar Rp 1.000.000,00 per anggota, hibah dan 

dana cadangan yang didapat dari penyisihan laba yang digunakan untuk 

menutup kerugian. 

Mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha), komponen pembagiannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Anggota sesuai jasa usaha dan jasa simpanan : 50% 

b. Cadangan : 25% 

c. Insentif untuk pendiri, pengurus dan pengawas : 10% 
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d. Insentif untuk pengelola/direktur/manager dan karyawan : 5% 

e. Dana Pendidikan : 5% 

f. Dana Sosial : 5% 

Besarnya prosentase pembagian Sisa Hasil Usaha tersebut diatas 

ditetapkan berdasarkan  keputusan Rapat Anggota dan diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga.
92

 

 

2. Visi dan Misi BMT Hasanah Ponorogo 

a. Visi 

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi anggota dan 

mitra binaan sehingga mampu berperan aktif sebagai khalifah Allah 

SWTuntuk menggapai ridho-Nya. 

b. Misi 

Menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam kegiatan ekonomi, 

memberdayakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, 

mensinergikan kepedulian orang mampu dengan kurang mampu secara 

terpola dan berkesinambungan. 

 

3. Tujuan BMT Hasanah Sambit Ponorogo 

Meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai posisi tawar (daya 

saing) anggota dan mitra binaan serta menjalin Ukhuwah Islamiyahdengan 
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saling tolong menolong sebagai perwujudan firman Allah di dalam Al-

Qur’an surat al-Ma’idah ayat 2 yang berbunyi: 



















93 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah
,
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang 

qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya
,
 

dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya .” 

 

4. Struktur Organisasi BMT Hasanah  
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     Dalam menjalankan kinerjanya, BMT Hasanah dikelola oleh pengurus 

dan karyawan yang berkompeten di bidangnya, di mana satu sama lain 

selalu melakukan koordinasi dengan baik untuk tercapainya hasil kerja 

yang baik sesuai dengan tujuan BMT. Adapun struktur organisasi BMT 

Hasanah terdiri dari: 

a. Pengurus 

Pengurus BMT Hasanah adalah sebagai berikut: 

1) Ketua  : Bambang Sulistio, S. Sos 

2) Sekretaris : Faruq Ahmad Futaqi 

3) Bendahara : Drs. Wasito 

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

1) Drs. Mudiono, M. Pd 

2) Sudarmanto, S. Pd 

3) Agus Edi S. 

c. Pengelola atau Karyawan 

1) Manajer : Tony Sasono 

2) Teller atau 

Admin 

: - Dwi Rahayu 

- Ririn Untari 

- Idarotul Khanifah 

- Frida Latifatul Ulfa 

- Rusmini 

3) Marketing 

atau 

: - Ahmad Siddiq 

- Fitri Ainul Fuad   
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Account 

Officer 

- Faizun 

 

 

5. Lokasi BMT Hasanah 

Seiring dengan perkembangannya, selain BMT Jabung yang beralamatkan 

di Jl. Raya Jabung-Ponorogo (Kompleks Hasna Mart Jabung) yang 

menjadi pusat BMT Hasanah, saat ini BMT Hasanah telah memiliki 2 

cabang di Ponorogo yaitu:  

a. BMT Hasanah Sambit yang beralamatkan di Jl. Raya Ponorogo-

Trenggalek, barat Pasar Tamansari Kec.Sambit, Kab.Ponorogo. Telp. 

(0352) 311466. 

b. BMT Hasanah Darul Fikri yang beralamatkan di Kompleks Pondok 

Pesantren Darul Fikri, Bringin, Kauman, Ponorogo.
94

 

 

6. Produk-Produk BMT Hasanah Ponorogo 

a. Produk Simpanan 

1) Simpanan Wadi’ah 

a) Simpanan Insani 

Simpanan yang sifatnya titipan, bisa diambil sewaktu–waktu, 

boleh dipergunakan untuk perputaran kinerja BMT.BMT 

diperbolehkan memberi bonus pada akhir bulan. 

b) Simpanan Idul Fitri 
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Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya hanya bisa 

pada waktu hari raya Idul Fitri. BMT diperbolehkan memberi 

bonus pada akhir bulan. 

c) Simpanan Qurban 

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya hanya bisa 

pada waktu hari raya Qurban. BMT diperbolehkan memberi 

bonus pada akhir bulan. 

d) Simpanan Pendidikan  

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya pada waktu 

pendaftaran sekolah. BMT diperbolehkan memberi bonus pada 

akhir bulan. 

2) Deposito Berjangka 

Simpanan yang nominalnya tidak bisa ditambah ataupun dikurangi 

dan  tidak dapat diambil sebelum masa jatuh temponya habis 

(sesuai dengan jenis simpanan deposito yang dikehendaki). 

Simpanan berjangka ini hanya satu kali setoran pada waktu 

pembukaan rekening simpanan berjangka, dan nasabah diwajibkan 

untuk membuka rekening simpanan Insani sebagai rekening 

transferan untuk pendapatan bagi hasil deposito tersebut di setiap 

bulannya dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh BMT 

dan transferan untuk nominal deposito pada saat masa jatuh 

temponya habis. Simpanan ini dapat di pergunakan untuk 

perputaran kinerja BMT. 
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Jenis Deposito Berjangka ada 3 : 

a) Deposito Berjangka3 Bulan  

Deposito ini berakhir setelah 3 bulan setelah pembukaan rekening 

simpanan berjangka tersebut.Adapun prosentase bonus yang 

diberikan pada simpanan berjangka 3 bulan sebesar 17.5%. 

b) Deposito Berjangka6 Bulan  

Deposito ini berakhir setelah 6 bulan setelah pembukaan rekening 

simpanan berjangka tersebut.Adapun prosentase bonus yang 

diberikan pada depositoberjangka6 bulan sebesar 21%. 

c) Deposito Berjangka12 Bulan  

Deposito ini berakhir setelah 12 bulan setelah pembukaan rekening 

simpanan berjangka tersebut.Adapun dalam pembuatan akad 

depositoberjangkaini menggunakan materai, dan biaya materai 

ditanggung oleh pihak BMT. 

b. Produk Pembiayaan 

1) Pembiayaan Jual Beli 

a) Murabahah 

Pembiayaan jual beli dimana dalam perjanjiannya si penjual 

(BMT Hasanah) meberitahukan harga pokok barang, 

keuntungan (margin), dan harga jual pada si pembeli (nasabah). 

b) Musyawamah 



62 

 

 

Pembiayaan jual beli dimana dalam perjanjiannya si penjual 

(BMT Hasanah) hanya memberitahukan harga jualnya saja 

pada si pembeli (nasabah). 

 

c) Istishna’ 

Pembiayaan jual beli yang sebelumnya diawali dengan 

pesanan.Contoh: Gerobak. 

d) Salam 

Pembiayaan jual beli yang sebelumnya diawali dengan 

pesanan.Pembayarannya bisa diangsur dan bisa kontan, dan 

pembayarannya bisa dilakukan didepan dan barang diberikan 

dibelakang. 

2) Investasi (Pembiayaan Bagi Hasil) 

a) Mudharabah 

Pembiayaan dimana modal yang BMT inventasikan adalah 

sepenuhnya (100%) dalam usaha yang diajukan dan dikelola 

oleh nasabah.Pengelolaan usaha sepenuhnya oleh 

nasabah,BMT  tidak ikut dalam pengelolaanya hanya 

mengawasi saja. 

b) Musyarakah 

Pembiayaan dimana modal yang diinvestasikan hanya sebagian 

dalam usaha yang diajukan dan dikelola oleh 
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nasabah.Pengelolaan usaha sepenuhnya oleh nasabah, BMT 

tidak ikut dalam pengelolaanya hanya mengawasi saja. 

3) Jasa 

a) Ijarah 

Pembiayaan yang digunakan untuk jasa sewa (baik tenaga, 

ataupunberupa barang). 

b) Rahn 

Pembiayaan terjadi dengan sistem gadai. Yaitu dengan sistem 

nasabah menitipkan barang berharga kepada BMT untuk 

disimpan selama waktu yang telah disepakati, dan nasabah 

akan menerima uang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya  

dari BMT.  Nasabah akan dikenai biaya penitipan barang 

dengan hitungan sistem harian yang akan dibayarkan secara 

akumulasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Biaya penitipan barang tersebut sesuai dengan lamanya barang 

dititipkan di BMT. 

c) Hawalah 

Pembiayaan pengalihan tanggung jawab hutang  pihak pertama 

pada pihak kedua, yang dialihkan kepada pihak ketiga (BMT) 

untuk melunasi hutang. 

d) Qardhul Hasan 

Pembiayaan yang bersifat sosial membantu nasabah yang 

mengalami kesulitan keuangan yang mana pembiayaan tersebut 
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tidak dapat dimasukkan dalam janis pembiayaan sebelumnya 

diatas. Dalam sistem pembiayaan ini nasabah tidak diminta 

memberikan kelebihan atau laba dari pokok 

pembiayaannya.Jasa ini masuk dalam tamwilBMT maka dari 

itu apabila diminta kelebihannya maka dengan ketentuan yang 

paling minimal. 

B. Deskripsi Data 

Data penelitian dikumpulkan dengan membagikan kuesioner secara 

langsung kepada responden yang berhasil ditemui.Kuesioner dibagikan 

dengan cara menemui responden secara langsung dan langsung diisi oleh 

responden yang merupakan nasabah tabungan InsaniBMT Hasanah Sambit 

Ponorogo. Pengumpulan data secara langsung dengan menemui 

responden, hal ini diharapkan agar lebih efektif dan dapat menjelaskan 

secara langsung tiap pertanyaan di dalam kuesioner. Dari hasil pengolahan 

kuesioner diperoleh data sebagai berikut: 

1. Gambaran Umum Responden 

Penyajian data deskriptif penelitian bertujuan agar dapat dilihat 

profil dari data penelitian tersebut dan hubungan antar variabel yang 

digunakan dalam penelitian.Data deskriptif yang menggambarkan 

keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk 

memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini 

memiliki karakteristik-karakteristik penelitian yang terdiri dari: 

a) Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 
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     Data mengenai usia responden, peneliti mengelompokkan 

menjadi lima kategori, yaitu dari umur 20-30 tahun, 31-40 tahun, 

41-50 tahun dan lebih dari 50 tahun. Adapun data mengenai umur 

nasabah tabungan Insani BMT Hasanah Sambit Ponorogo sebagai 

berikut: 

 

Tabel.4.1 

Umur Responden 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-29 tahun 6 8.0 8.0 8.0 

30-39 tahun 15 20.0 20.0 28.0 

40-49 tahun 33 44.0 44.0 72.0 

50-59 tahun 17 22.7 22.7 94.7 

Lebih dari 60 

tahun 
4 5.3 5.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

Sumber: data yang diolah, 2015 

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat diketahui 

tentang umur nasabah BMT Hasanah Sambit Ponorogo yang 

diambil sebagai responden.Responden dengan umur 40-49 tahun 

menempati prosentasi tertinggi yaitu 44%, diikuti responden 

dengan usia 50-59 tahun sebesar 22,7%, usia 30-39 tahun sebesar 

20%, usia 20-29 tahun 8%, dan usia lebih dari 60 tahun sebesar 
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5,3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

adalah mereka yang telah berumur dewasa. 

     Untuk lebih jelasnya berikut diagram batang yang menunjukkan 

jenis kelamin responden: 

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Umur Responden 

 
b) Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai umur nasabah BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo sebagai berikut: 

Tabel.4.2 

Jenis Kelamin Responden 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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S

u

mSSumber: data yang diolah, 2015 

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat diketahui tentang 

jenis kelamin nasabah BMT Hasanah Sambit Ponorogo yang 

diambil sebagai responden. Jenis kelamin paling banyak adalah 

perempuan yaitu sebesar 90,7% dan laki-laki sebesar 9,3%.Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah 

perempuan. 

     Untuk lebih jelasnya berikut diagram batang yang menunjukkan 

jenis kelamin responden: 

Gambar 4.1 

Grafik Jenis Kelamin Responden 

 

Valid Laki-Laki 7 9.3 9.3 9.3 

Perempuan 68 90.7 90.7 100.0 

Total 75 100.0 100.0  
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c) Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Data mengenai pekerjaan responden, penelitia 

mengelompokkan menjadi lima kategori, yaitu PNS, TNI, 

Pedagang, Wiraswasta dan lainnya. Adapun data mengenai jenis 

pekerjaan nasabah tabungan Insani BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Pekerjaan Responden 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pedagang 60 80.0 80.0 80.0 

Wiraswasta 15 20.0 20.0 100.0 

Total 
75 100.0 100.0  

Sumber: data yang diolah, 2015. 

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat diketahui 

tentang jenis pekerjaan nasabah BMT Hasanah Sambit Ponorogo 

yang diambil sebagai responden.Jenis pekerjaan paling banyak 

adalah sebagai pedagang yaitu sebesar 80% dan wiraswasta sebesar 

20%.Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

adalah sebagai pedagang. 

     Untuk lebih jelasnya berikut diagram batang yang menunjukkan 

jenis pekerjaan responden: 
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Gambar 4.3 

Grafik Pekerjaan Responden 

 

 

d) Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Data mengenai pendidikan terakhir responden, peneliti 

mengelompokkan menjadi enam kategori, yaitu SD, SMP, 

SMA, Diploma, Sarjana dan lainnya.Adapun data mengenai 

jenis pekerjaan nasabah BMT Hasanah Sambit Ponorogo 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
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Pendidikan Terakhir Responden 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 8 10.7 10.7 10.7 

SMA 43 57.3 57.3 68.0 

SMP 24 32.0 32.0 100.0 

Total 
75 100.0 100.0 

 

Sumber:data yang diolah, 2015. 

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat diketahui 

tentang pendidikan terakhir nasabah BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo yang diambil sebagai responden.Pendidikan terakhir 

nasabah paling banyak adalah SMA yaitu sebesar 57,3%, SMP 

32% dan SD sebesar 10,7%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SMA. 

     Untuk lebih jelasnya berikut diagram batang yang 

menunjukkan jenis pekerjaan responden: 

Gambar  

4.4 

Grafik Pendidikan Terakhir Responden 
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e) Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan 

Data mengenai pendapatan responden, peneliti 

mengelompokkan menjadi empat kategori, yaitu < Rp 

1.000.000,00, Rp 1.000.000,00 -  Rp 2.000.000,00, Rp 

2.000.000,00 -  Rp 3.000.000,00 dan > Rp 3.000.000,00. 

Adapun data mengenai pendapatan perbulan nasabah BMT 

Hasanah Sambit Ponorogo sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Pendapatan Perbulan Responden 
 

  Frequen

cy Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang dari Rp 1000. 5 6.7 6.7 6.7 

Lebih dari Rp 3000.0 8 10.7 10.7 17.3 

Rp 1.000.000 - Rp 20 32 42.7 42.7 60.0 

Rp 2.000.000 - Rp 3. 30 40.0 40.0 100.0 

Total 75 100.0 100.0  

 

Sumber: Data yang diolah, 2015 
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      Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat diketahui 

tentang pendapatan perbulan  nasabah BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo yang diambil sebagai responden. Pendapatan 

perbulan nasabah yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 

1.000.000,00 adalah sebesar 6,7%, pendapatan 

Rp1.000.000,00- Rp 2.000.000,00 sebesar 42,7%, yang 

memiliki pendapatan Rp 2.000.000,00- Rp 3.000.000,00 

sebesar 40% dan yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 

3.000.000,00 sebesar 6,7% . Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki pendapatan perbulan Rp 

1.000.0000-Rp 2.000.000,00. 

     Untuk lebih jelasnya berikut diagram batang yang 

menunjukkan jenis pekerjaan responden: 

Gambar 4.5 

Grafik Pendapatan Perbulan Responden 
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f) Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah  

Data mengenai lama menjadi nasabah, peneliti 

mengelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kurang dari 1 

tahun, 1-2 tahun, 2-3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Adapun data 

mengenai jenis pekerjaan nasabah BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Lama Menjadi Nasabah 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-2 tahun 27 23.3 23.3 23.3 

2-3 tahun 44 37.9 37.9 61.2 

Kurang dari 1 tahun 11 9.5 9.5 70.7 

Lebih dari 3 tahun 34 29.3 29.3 100.0 

Total 116 100.0 100.0  

Sumber: data yang diolah, 2015. 

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat diketahui 

tentang lama nasabah menjadi nasabah diBMT Hasanah Sambit 

Ponorogo yang diambil sebagai responden.Nasabah yang telah 

menjadi nasabah kurang dari 1 tahun sebesar 9,5%, yang 
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menjadi nasabah 1-2 tahun sebesar 23,3%, yang menjadi 

nasabah 2-3 tahun sebesar 37,9%, yang menjadi nasabah lebih 

dari 3 tahun adalah sebesar 29,3%. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden telah menjadi nasabah di 

BMT Hasanah Sambit Ponorogo selama 2-3 tahun. 

     Untuk lebih jelasnya berikut diagram batang yang 

menunjukkan jenis pekerjaan responden: 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Grafik Lama Menjadi Nasabah 

 
 

 

C. Analisis Data 
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1. Uji Validitas dan Reliabilitas  

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner.Pengujian untuk menentukan signifikan 

atau tidak signifikan dengan membandingkan nilai r hitung dengan 

nilai r tabel.Maka, jika r hitung untuk tiap butir pertanyaan bernilai 

positif dan lebih besar dari r tabel, maka butir pertanyaan tersebut 

dikatakan valid.
95

 Untuk sampel 75 responden dengan alpha 

(α=5%), di dapat r tabel 0,227(tabel of critical cvalue of r the 

pearson product moment correlation coefficients). 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel  Item 

Pertanyaan 

r- hitung  r-tabel Keterangan 

Pemasaran 

Syariah(X1) 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

0,684 

0,651 

0,914 

0,907 

0,922 

0,842 

0,910 

0,858 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

                                                           
95

Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114. 
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Pelayanan 

(X2) 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

Pertanyaan 9 

Pertanyaan 10 

0,612 

0,647 

0,841 

0,787 

0,846 

0,764 

0,801 

0,762 

0,772 

0,535 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

0,227 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan 3 

0,586 

0,488 

0,673 

0,227 

0,227 

0,227 

Valid 

Valid 

Valid 

Analisis: 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing item 

pertanyaan memiliki r hitung > dari r tabel (0,227) dan bernilai 

positif.Dengan demikian butir pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

     Untuk menguji reliabilitas item diuji dengan melihat koefisien 

alpha dengan melakukanreliability analysis dengan SPSS versi 

16.0. Akan dilihat nilai Alpha-Cronbach untuk reliabilitas 
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keseluruhan item dalam satu variabel. Adapun hasil pengujian 

relialibitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Nilai Alpha Keterangan 

Pemasaran Syariah(X1) 0,938 Reliabel 

Pelayanan (X2) 0,873 Reliabel 

Kepuasan Nasabah (Y) 0,628 Reliabel 

Sumber: data yang diolah, 2015. 

 

 

 

2. Uji  Regresi  Linear Sederhana 

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana kedua variabel yaitu 

variabel pemasaran syariah(X1) dan pelayanan (X2)secara parsial 

terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) 

di BMT Hasanah Sambit Ponorogo (Y) dengan dibantu program SPSS 

16.0  dalam perhitungannya diperoleh hasil masing-masing adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengaruh Pemasaran Syariah(X1) terhadap kepuasan nasabah 

Tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah 

Sambit Ponorogo (Y). 

Tabel 4.9 
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Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X1dan Y 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .465
a
 .216 .206 .940 .216 20.171 1 73 .000 1.352 

a. Predictors: (Constant), Pemasaran 

Syariah 

      

b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah       

Sumber: data yang diolah, 2015. 

Untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel pemasaran 

syariah dan kepuasan nasabah maka dapat dilihat dari nilai R pada tabel 

Model Summary yaitu sebesar 0,465. Nilai ini mempunyai arti bahwa 

hubungan kedua variabel tersebut adalah cukupartinya, jika variabel 

pemasaran syariah meningkat, tingkat kepuasan juga akan meningkat. 

Hubungan antara variabel pemasaran syariah dan kepuasan nasabah 

signifikan jika dilihat dari angka signifikansi (sig) sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan ketentuan, jika angka signifikansi < 

0,05, hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas yaitu 

pemasaran syariah(X1) terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani di 

BMT Hasanah Sambit (Y) dapat dilihat dari nilai R square yaitu sebesar 

0,216 atau 21,6%, yang berarti bahwa peran atau kontribusi pemasaran 

syari’ahmampu menjelaskan variabel kepuasan nasabah tabunganInsani 

(Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit (Y) sebesar 21,6%. 

ANOVA
b
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Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.822 1 17.822 20.171 .000
a
 

Residual 64.498 73 .884   

Total 82.320 74    

a. Predictors: (Constant), Pemasaran Syariah    

b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah    

Sumber: data yang diolah, 2015. 

Analisis: 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat dilihat nilai F pada tabel anova. Dari tabel di atas, 

diperoleh nilai F sebesar 20,171 dengan signifikansi 0,000. Dengan α = 

0,05, df 73 maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,97. Karena nilai F 

hitung > F tabel (20,171> 3,97) berarti pemasaran syariahberpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani di BMT Hasanah Sambit 

(Y). 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.815 1.231  5.537 .000 

Pemasaran 

Syariah 
.166 .037 .465 4.491 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah    

Sumber: data yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada 

regresi sederhana ini adalah: 

Y = 6,815 + 0,166X 
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Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa: 

1) a = 6,815 adalah bilangan konstanta yang berarti apabila variabel 

bebas yaitu pemasaran syariah(X1) sama dengan 0, maka besarnya 

variabel kepuasan nasabah tabunganInsani (Wadi’ah Yad 

Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit (Y) adalah 6,815 satuan. 

2) b1 = 0,166 adalah nilai koefisien regresi variabel pemasaran 

syari’ah(X1), yang berarti setiap peningkatan atau penambahan 

variabelpemasaran syariah(X1) sebesar satu satuan, maka variabel 

terikat yaitu kepuasan nasabah tabungan Insani di BMT Hasanah 

Sambit (Y) akan meningkat sebesar 0,166 satuan. 

Dari tabel di atas hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai 

t adalah 4,491 dengan signifikansi 0,000. Dengan α = 0,05, df 73 

maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,993. Karena nilai t hitung > t 

tabel (4,491 > 1,993) berarti pemasaran syariah(X1)signifikan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad 

Dhamanah)  di BMT Hasanah Sambit (Y). 

Dengan uraian seperti di atas, maka : 

H1:Pemasaran syariahberpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT 

Hasanah Sambit Ponorogo, dapat diterima. 

b. Pengaruh pelayanan (X2) terhadap kepuasan nasabah tabungan 

Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit (Y) 

Tabel 4.10 
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                    Hasil Analisis Regresi Sederhana (X2) Y 

 
Model Summary

b
 

Model R 

R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .366
a
 .134 .122 .988 .134 11.267 1 73 .001 1.352 

a. Predictors: (Constant), 

Pelayanan 

       

b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah       

 

Sumber: data yang diolah, 2015. 

      Untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel pelayanan 

dan kepuasan nasabah maka dapat dilihat dari nilai R pada tabel Model 

Summary yaitu sebesar 0,366. Nilai ini mempunyai arti bahwa 

hubungan kedua variabel tersebut adalah cukupartinya, jika variabel 

pelayanan (X2) meningkat, tingkat kepuasan juga akan meningkat. 

      Hubungan antara variabel pemasaran syariah dan kepuasan nasabah 

signifikan jika dilihat dari angka signifikansi (sig) sebesar 0,001 yang 

lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan ketentuan, jika angka signifikansi < 

0,05, hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas yaitu 

pelayanan  (X2) terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah 

Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit (Y) dapat dilihat dari nilai R 

square yaitu sebesar 0,134 atau 13,4%, yang berarti bahwa peran atau 

kontribusipelayanan mampu menjelaskan variabel kepuasan nasabah 
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tabunganInsani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  di BMT Hasanah Sambit 

(Y) sebesar 13,4%. 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.007 1 11.007 11.267 .001
a
 

Residual 71.313 73 .977   

Total 82.320 74    

a. Predictors: (Constant), Pelayanan    

b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah    

Sumber: data yang diolah, 2015 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat dilihat nilai F pada tabel anova. Dari tabel di atas, 

diperoleh nilai F sebesar 11,267 dengan signifikansi 0,001. Dengan α = 

0,05, df 73 maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,97. Karena nilai F 

hitung > F tabel (11,267 > 3,97)  berarti pelayananberpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  

di BMT Hasanah Sambit (Y). 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1(Constant) 6.957 1.602  4.343 .000 

Pelayanan .138 .041 .366 3.357 .001 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Nasabah 

   

Sumber: data yang diolah, 2015. 

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada 

regresi sederhana ini adalah: 
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Y = 6,957 + 0,138X 

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa: 

1) a = 6,697 adalah bilangan konstanta yang berarti apabila variabel 

bebas yaitu pelayanan  (X2) sama dengan 0, maka besarnya variabel 

kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  di 

BMT Hasanah Sambit (Y) adalah 6,697 satuan. 

2) b1 = 0,138 adalah nilai koefisien regresi variabel pelayanan (X2), 

yang berarti setiap peningkatan atau penambahan variabel 

pelayanan (X2) sebesar satu satuan, maka variabel terikat yaitu 

kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  di 

BMT Hasanah Sambit (Y) akan meningkat sebesar 0,138 satuan. 

    Dari tabel di atas hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai t 

adalah 3,357 dengan signifikansi 0,001. Dengan α = 0,05, df 73 maka 

diperoleh nilai t tabel sebesar 1,993. Karena nilai t hitung > t tabel 

(3,357 > 1,993) berarti pelayanansignifikan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  di BMT Hasanah Sambit 

(Y). 

Dengan uraian seperti di atas, maka : 

H2:Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah 

Sambit Ponorogo, dapat diterima. 

 

3. Uji Regresi Linear Berganda 
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     Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara pemasaran syariah 

(X1) dan pelayanan (X2) terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani 

di BMT Hasanah Sambit (Y) dengan dibantu program SPSS 16.0 

dalam perhitungannya diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Ringkasan Hasil Estimasi Linear Berganda 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai 

koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai R2 pada Adjusted RSquare 

(mempertimbangkan varians dari masing-masing variabel independen 

serta jumlah sampel sehingga lebih akurat)
96

 yaitu sebesar 0,247 atau 

24,7% yang artinya bahwa peran atau kontribusi semua variabel 

independen (pemasaran syariahdan pelayanan) mampu menjelaskan 

variabel dependen (kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad 

Dhamanah)  sebesar 24,7% sedangkan sisanya sebesar 75,3% 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 

ANOVA
b
 

                                                           
96

 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atmajaya, 2009), 97. 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .517
a
 .267 .247 .915 1.373 

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Pemasaran Syariah  

b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah  
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Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.002 2 11.001 13.132 .000
a
 

Residual 60.318 72 .838   

Total 82.320 74    

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Pemasaran Syariah   

b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah    

Sumber: data yang diolah, 2015. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat dilihat nilai F pada tabel anova. Dari tabel di atas, 

diperoleh nilai F sebesar 13,132 dengan signifikansi 0,000. Dengan α = 

0,05, df 73 maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,12. Karena nilai F 

hitung > F tabel (13,132> 3,12)  berarti pemasaran syariahdan 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani 

(Wadi’ah Yad Dhamanah)  di BMT Hasanah Sambit (Y). 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1(Constant) 4.243 1.662  2.553 .013 

Pemasaran 

Syariah 
.138 .038 .387 3.623 .001 

Pelayanan .090 .040 .239 2.234 .029 

a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah    

Sumber: data yang diolah, 2015. 

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada 

regresi berganda ini adalah: 
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Y = 4,243 + 0,138X1+ 0,90X2 

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa: 

1) a = 4,243 adalah bilangan konstanta yang berarti apabila variabel 

bebas yaitu pemasaran syariah(X1) dan pelayanan  (X2) sama 

dengan 0, maka besarnya variabel kepuasan nasabah tabungan 

Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit (Y) 

adalah 4,243 satuan. 

2) b1 = 0,138 adalah nilai koefisien regresi variabel pemasaran 

syari’ah(X1), yang berarti setiap peningkatan atau penambahan 

variabel pemasaran syari’ah(X1) sebesar satu satuan, maka 

variabel terikat yaitu kepuasan nasabah tabunganInsani (Wadi’ah 

Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit (Y) akan meningkat 

sebesar 0,138 satuan. 

3) b2 =0,90 adalah nilai koefisien regresi variabel pelayanan (X2) 

yang berarti setiap peningkatan atau penambahan variabel produk 

(X2) sebesar satu satuan, maka variabel terikat yaitu kepuasan 

nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT 

Hasanah Sambit (Y) akan meningkat sebesar 0,90 satuan. 

Dari tabel di atas hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai t 

hitung untuk pemasaran syari’ahadalah 3,623 dengan signifikansi 

0,001. Dengan α = 0,05, df 73 maka diperoleh nilai t tabel sebesar 

1,993. Karena nilai t hitungpemasaran syariah> t tabel (3,623> 1,993) 

berarti pemasaran syariahsignifikan terhadap kepuasan nasabah 
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tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  di BMT Hasanah Sambit 

(Y).Selanjutnya nilai t hitung untuk variabel pelayanan adalah sebesar 

2,234 dengan signifikansi 0,029. Dengan α = 0,05, df 73 maka 

diperoleh nilai t tabel sebesar 1,993. Karena nilai t hitung pelayanan > 

t tabel (2,234 > 1,993) berarti pelayanansignifikan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  di BMT Hasanah 

Sambit (Y). 

Dengan uraian seperti di atas, maka : 

H3: Pemasaran syariahdan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  di 

BMT Hasanah Sambit Ponorogo, dapat diterima. 

4. Uji Hipotesis  

a. Uji Signifikansi parameter parsial (Uji Statistik t) 

     Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

antara variabel pemasaran syariahterhadap kepuasan nasabah 

secara parsial. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t 

hitung dengan t tabel pada taraf sig 0,05 (5%) dengan kriteria 

apabila t hitung > t tabel maka hipotesis diterima, sedangkan 

apabila t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. 

Dari regresi sederhana diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Pengaruh pemasaran syariah(X1) terhadap kepuasan nasabah 

tabunganInsani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah 

Sambit (Y) 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1(Constant) 6.815 1.231  5.537 .000 

Pemasaran 

Syariah 
.166 .037 .465 4.491 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah    

 Sumber: data yang diolah, 2015. 

     Dari tabel coefficients hasil regresi sederhana diperoleh nilai 

t hitung sebesar 4,491 dengan signifikansi 0,000. Hal tersebut 

apabila dibandingkan dengan t tabel diperoleh nilai 1,993 

denga df pada 73 taraf signifikansi 5% (0,05). Sehingga nilai t 

hitung > t tabel (4,491> 1,993) berarti pemasaran 

syariahberpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan 

Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  di BMT Hasanah (Y). 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa: 

 H1: Pemasaran syariahberpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah)  di BMT 

Hasanah Sambit Ponorogo, dapat diterima. 

 

2) Pengaruh pelayanan (X2) terhadap kepuasan nasabah tabungan 

Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit (Y) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 
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B Std. Error Beta 

1(Constant) 6.957 1.602  4.343 .000 

Pelayanan .138 .041 .366 3.357 .001 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Nasabah 

   

Sumber: data yang diolah, 2015. 

     Dari tabel coefficients hasil regresi sederhana diperoleh nilai 

t hitung sebesar  3,357 dengan signifikansi 0,001. Hal tersebut 

apabila dibandingkan dengan t tabel diperoleh nilai 1,993 

dengan df pada 73 taraf signifikansi 5% (0,05). Sehingga nilai t 

hitung > t tabel (3,357 > 1,993) berarti pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad 

Dhamanah) di BMT Hasanah (Y). Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

 H2:Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah tabunganInsani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di 

BMT Hasanah Sambit Ponorogo, dapat diterima. 

 

b. Uji signifikansi simultan (uji statistik F) 

     Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh secara serentak (bersama-sama) variabel 

independen (pemasaran syariahdan pelayanan) terhadap variabel 

dependen (kepuasan nasabah tabungan Insani). Dari hasil regresi 

berganda diperoleh hasil sebagai berikut: 

ANOVA
b
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Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.002 2 11.001 13.132 .000
a
 

Residual 60.318 72 .838   

Total 82.320 74    

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Pemasaran 

Syariah 

  

b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah    

Sumber: data yang diolah, 2015. 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai F sebesar 13,132 dengan 

signifikansi 0,000. Dengan α = 0,05, df 73 maka diperoleh nilai F tabel 

sebesar 3,12. Karena nilai F hitung > F tabel (13,132> 3,12)  maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

H3:Pemasaran syariahdan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di 

BMT Hasanah Sambit (Y), dapat diterima. 

 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Pemasaran SyariahTerhadap Kepuasan Nasabah 

Tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah 

Sambit Ponorogo 

     Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa terdapat 

pengaruh antara pemasaran syariahterhadap kepuasan nasabah 

tabungan Insani menunjukkan nilai t hitung adalah 4,491 sementara t 

tabel diperoleh dari dk = n – 2= 75 – 2 = 73 dan taraf signikansi 5% 
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adalah sebesar 1,993. Karena t hitung > t tabel (4,491 > 1,993) H1 

diterima artinya pemasaran syariah(X1) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) 

(Y). 

     Untuk variabel pemasaran syariah, untuk item pertanyaan 1 (P1) 

sebanyak 8% responden menyatakan sangat setuju, 85,3% menyatakan 

setuju, dan sisanya 6,6% menyatakan netral bahwa pihak  BMT 

Hasanah dalam memasarkan produknya tidak ada penipuan. Pada item 

pertanyaan 2 (P2) sebanyak 8% responden menyatakan sangat setuju, 

86,6 % menyatakan setuju, 4% menyatakan netral dan 0,01% 

menyatakan tidak setuju bahwa pihak BMT dalam memasarkan 

produknya tidak ingkar janji. Pada item 3 (P3) sebanyak 25.3% 

responden menyatakan sangat setuju dan  74,% menyatakan setuju 

bahwa pihak BMT dalam bersikap adalah baik dan sopan. Pada item 4 

(P4) sebanyak 26,7% responden menyatakan sangat setuju dan 73,3% 

menyatakan setuju bahwa pihak BMT bersikap rendah hati. Item 5 

(P5) sebanyak 24% responden menyatakan sangat setuju dan 76% 

menyatakan setuju bahwa pihak bmt berpenampilan bersih, rapi dan 

bersahaja. Pada item pertayaan 6 (P6) sebanyak 20% responden 

menyataka sangat setuju, 69,3% menyatakan setuju dan 10.7% 

menyakatan kurang setuju bahwa pihak BMT dalam bekerja bersikap 

profesional (menguasai tentang produk yang ditawarkan). Pada item 

pertanyaan 7 (P7) sebanyak 20% responden menyatakan sangat setuju, 
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77,3% menyatakan setuju da 2,7% menyatakan kurang setuju bahwa 

pihak BMT tidak membeda-bedakan status semua nasabah. Pada item 

pertanyaan 8 (P8) sebanyak 18,7% menyatakan bahwa sangat setuju, 

80% menyatakan bahwa setuju dan 1,3% menyatakan netral bahwa 

pihak BMT bersedia membantu nasabah yang mengalami kesulitan. 

     Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada variabel pemasaran 

syariah masing-masing item pertanyaan dijawab dengan mayoritas 

setuju dan sangat setuju. Hal ini sejalan dengan pengujian H1 yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemasaran 

syari’ahdengan kepuasan nasabah ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari signifikansi 5% (0,05), 

sehingga pada akhirnya pemasaran syariahmempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

 

2. Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan 

Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit 

Ponorogo 

Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa terdapat pengaruh 

antara pelayananterhadap kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah 

Yad Dhamanah) menunjukkan nilai t hitung adalah 3,357 sementara t 

tabel diperoleh dari dk = n – 2= 75 – 2 = 73 dan taraf signikansi 5% 

adalah sebesar 1,993. Karena t hitung > t tabel (3,357> 1,993) maka 

Ho ditolak, dan H2 diterima artinya pelayanan (X2) berpengaruh 
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signifikan kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad 

Dhamanah) (Y). 

     Untuk variabel pelayanan, untuk item pertanyaan 9 (P9) sebanyak 

30,7% responden menyatakan  setuju, 54,7% menyatakan netral, dan 

sisanya 14,6% menyatakan tidak setuju bahwa ruang kantor BMT 

Hasanah nyaman dan fasilitas memadai. Pada item pertanyaan 10 

(P10) sebanyak 24% responden menyatakan setuju, 65,3% menyatakan 

netral, 10,7% menyatakan netral dan bahwa tampilan gedung BMT 

Hasanah terlihat indah dan menarik. Pada item pertanyaan 11 (P11) 

sebanyak 12% responden menyatakan sangat setuju, 86,6% 

menyatakan setuju dan 1,3% menyatakan netral bahwa pihak BMT 

dalam memberikan pelayanan sesuai dengan perjanjian.Pada item 

pertanyaan 12 (P12) sebanyak 12% responden menyatakan sangat 

setuju dan 88% menyatakan setujubahwa pihak BMT telah mampu 

menyelesaikan setiap transaksi nasabah secara tepat dan cepat. Item 

pertanyaan 13 (P13) sebanyak 14,7% responden menyatakan sangat 

setuju, 85,3% menyatakan setuju bahwa karyawan BMT Hasanah 

selalu tanggap dan bersedia melayani nasabah.Pada item pertayaan 14 

(P14) sebanyak 9,3% responden menyatakan sangat setuju, 88% 

menyatakan setuju dan 2,7% menyakatan netral bahwa Karyawan 

BMT Hasanah selalu memberikan tindakan cepat dalam merespon 

transaksi dan keluhan nasabah. Pada item pertanyaan 15 (P15) 

sebanyak 12% responden menyatakan sangat setuju dan 88% 
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menyatakan setuju bahwa pihak  BMT Hasanah dapat membuat aman 

nasabah dalam bertransaksi. Pada item pertanyaan 16 (P16) sebanyak 

9,3% responden menyatakan sangat setuju dan 90,7% menyatakan 

setuju bahwa Pihak BMT Hasanah dapat dipercaya untuk mengelola 

uang nasabah. Pada item pertanyaan 17 (P17) sebanyak 6,7% 

responden menyatakan sangat setuju dan 93,3% menyatakan setuju 

bahwa pihak BMT Hasanah selalu menjaga komunikasi baik dengan 

nasabah secara terus-menerus. Pada item pertanyaan 18 (P18) 

sebanyak 6,7% responden menyatakan sangat setuju, 81,3% 

menyatakan setuju dan 12% menyatakan netral bahwa pihak BMT 

Hasanah selalu memberikan perhatian atas kebutuhan dan keluhan 

nasabah. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada variabel pelayanan 

masing-masing item pertanyaan dijawab dengan mayoritas sangat 

setuju dan setuju. Hal ini sejalan dengan pengujian hipotesa dua yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

pelayanandengan kepuasan nasabah dengan ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari signifikansi 5% (0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya pelayanan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

 



95 

 

 

3. Pengaruh Pemasaran Syariahdan Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT 

Hasanah Sambit Ponorogo 

         Hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersama-sama dapat dijelaskan dari uji-F, didapat F 

hitung sebesar 13,132 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai 

probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat 

dipakai untuk memprediksi kepuasan nasabah. Hasil F hitung tersebut 

jika dibandingkan dengan F tabel pada tingkat keyakinan 95% (α = 

0,05) adalah 3,12. Sehingga F hitung > F tabel yakni 13,132 >3,12, 

maka H3 diterima, yang artinya bahwa pemasaran syariahdan 

pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah tabunganInsani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT 

Hasanah Sambit (Y). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya Pengaruh PemasaranSyariah (X1) TerhadapKepuasanNasabah 

Tabungan Insani (Wadi’ahYadDhamanah) (Y)di BMT HasanahSambit. 

     Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa terdapat pengaruh 

antara pemasaran syariah terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani. 

Dari hasil pengujian diperoleh t hitung > t tabel (4,491 > 1,993) maka H1 

diterima artinya pemasaran syariah (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah Yad Dhamanah) di BMT 

Hasanah Sambit (Y). 

2. Pengaruh Pelayanan (X2) Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Insani 

(Wadi’ah Yad Dhamanah) (Y) di BMT Hasanah Sambit. 

     Dari hasil pengujian yang dilakukanterbuktibahwaterdapat pengaruh 

antara pelayanan terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani. Dari hasil 

pengujian diperoleh t hitung > t tabel (3,357 > 1,993) H2 diterima artinya 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

Insani (Y) di BMT Hasanah Sambit.  
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3. Pengaruh Pemasaran Syariah (X1) dan Pelayanan (X2) Terhadap Kepuasan 

Nasabah Tabungan Insani  (Wadi’ah Yad Dhamanah) (Y) di BMT 

Hasanah Sambit. 

Adanya pengaruh variabel bebas yaitu pemasaran syariah dan pelayanan 

secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepuasan nasabah 

tabungan Insani . Dari uji F, didapat F hitung sebesar 13,132 dan F 

tabelsebesar 3,12, maka F hitung> F tabelyakni 13,132 >3,12, maka H3 

diterima artinya bahwa pemasaran syariah dan pelayanan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah tabungan Insani (Wadi’ah 

Yad Dhamanah) di BMT Hasanah Sambit. 

 

B. Saran 

1. Bagi BMT Hasanah 

diharapkanmampumeningkatkancarapemasaranproduknyadenganlebihmen

erapkanprinsip-prinsippemasaransyariah. 

2. Bagi BMT Hasanahdiharapkanmampumemberikanpelayananlebihbaik, 

terutamadarisegifisik(Tangibel) 

BMTuntuklebihmemberikankepuasankepadanasabah. 

3. Bagipenelitiselanjutnyahendaknnyadapatmengembangkanpenelitiandenga

nmenambahvariabel yang dapatmempengaruhikepuasannasabah. 

 

 


