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ABSTRAK

Miming Okta Nur Aini, 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Keunggulan 
Produk TerhadapKepuasan Nasabah Di BRI Syariah KCP Ponorogo. 
Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.

Kata Kunci : kualitas pelayanan,keunggulan produk dan kepuasan nasabah.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh selain menerapkan 
pelayanan yang terbaik, BRI Syariah KCP Ponorogo selalu berupaya untuk 
memberikan produk yang berkualitas dan unggul dibandingkan produk yang 
dimiliki bank-bank syariah lainnya. Keunggulan produk diciptakan BRI Syariah 
KCP Ponorogo agar nasabahnya tetap setia memakai dan menikmati jasa yang 
diberikan BRI Syariah tersebut.  Kualitas pelayanan dan keunggulan produk dapat 
mempengaruhi kepuasan nasabah, dalam jangka panjang kepuasan nasabah dapat 
dijadikan tujuan bagi perencanaan strategi pemasaran di perbankan syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah ada pengaruh 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo? 2) 
apakah ada pengaruh keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah di BRI 
Syariah KCP Ponorogo? 3) adakah pengaruh antara kualitas pelayanan dan 
keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 
lapangan yang menggunakan metode kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan 
data yang dilakukan adalah menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis 
yang digunakan adalah dengan menggunakan program SPSS versi 16.0

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat Pengaruh 
antara Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah KCP 
Ponorogo, hal ini dapat diketahui dari nilai X1 dengan Y adalah sebesar 0,858. 
Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat antara X1 dengan Y. maksudnya kuat, 
koefien regresi variabel kualitas pelayanan diketahui juga dari Unstandardized 
Coefficients yang bernilai positif 0,247 dan nilai signifikansi dari variabel kualitas 
pelayanan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. 2) Tidak terdapat pengaruh 
antara Keunggulan Produk terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah KCP 
Ponorogo, hal ini dapat diketahui dari nilai X2 dengan Y adalah sebesar 0,773. 
Nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah positif dilihat dari nilai probability t-
hitung variabel kenggulan produk 0,06>0,05 menunjukkan hipotesis alternatif 
(Ha2) yang diajukan ditolak dan menerima Ho. 3) Ada pengaruh kualitas 
pelayanan dan keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah 
KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan dari analisis bahwa dengan taraf kesalahan 5%  
dengan R Square adalah 0,571 atau 57,1%. Hal ini berarti sebesar 57,1% 
kemampuan model regresi dari penelitian ini dalam menerangkan variabel 
dependent. Artinya, 57,1% variabel kepuasan nasabah bisa dijelaskan oleh 
variansi dari variabel kualitas pelayanan dan keunggulan produk.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank bagi masyarakat yang hidup di Negara-negara maju, seperti 

Negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang sudah merupakan suatu 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka 

memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Dank dijadikan 

sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan 

keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, 

pengiriman uang, melakukan pembayaran , atau melakukan penagihan.1

Bank sebagai lembaga intermediasi, menerima simpanan dari nasabah 

dan meminjamkan kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Dalam 

lembaga syariah tidak terdapat sistem bunga karena prinsip operasionalnya 

menggunakan bagi hasil. Keberadaan Bank Syariah dalam sistem Perbankan 

di Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejarah dengan 

UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Karena belum secara tegas mengatur 

mengenai pengembangan lembaga keuangan tersebut, melainkan hanya 

mengenai sistem bagi hasil. Oleh karena itu, pada tahun 1998 dilakukan 

amandemen Undang-Undang tentang Perbankan Syariah no 10 tahun 1998 

yang berisi tentang peningkatan peranan bank syariah untuk menampung 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan 

1 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana, 2004), 7. 



6

agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam 

menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, 

pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa 

diskriminasi.2

Upaya pengembangan kualitas pelayanan yang diberikan Bank Syariah 

tidak cukup hanya berlandaskan Undang-Undang saja tetapi juga harus 

berorientasi pada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. 

Bank syariah dalam hal layanan kepada masyarakat jenis produk atau jasa 

yang ditawarkan perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan harapan 

masyarakat bahwa mereka berhubungan baik dengan bank yang nyaman dan 

mudah dalam melakukan transaksi. Dalam Al-Qur’an surat Ali Imron ayat 159 

telah memberikan pedoman kepada orang mu’min (pelaku usaha) agar 

berlemah lembut (memuaskan) kepada seseorang (pelanggan).

     
      
    
    
     
     
    

    
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah    

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 
itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”3

2 Abdul Rasyid, “Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” Dalam Http://Bussines-
Law.Bisnus.Ac.Id, (Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2017, Jam 22.45).

3 al-Qur’an, 3: 159.

http://bussines-law.bisnus.ac.id/
http://bussines-law.bisnus.ac.id/
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Pelayanan sangat penting dilakukan pada sektor perbankan khususnya 

perbankan syariah. Pelayanan merupakan perilaku bank dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan demi tercapainya kepuasan nasabah. Pada 

BRI KCP Syariah Ponorogo dalam hal pelayanan khususnya dibagian 

Customer Servis kurang begitu murah senyum dalam melayani nasabah yang 

minta informasi ataupun pembukaan rekening tabungan. Adapun pada Teller 

kurangnya karyawan dalam melayani nasabahnya, karena seandainya nasabah 

yang banyak melakukan transaksi Teller hanya satu maka nasabah merasa 

bosan menunggu antrian yang panjang tersebut. Hal yang paling penting 

dalam suatu Bank adalah kualitas pelayanan yang diberikan, nasabah akan 

merasa puas jika pelayanan yang diberikan itu baik dan murah senyum. 

Karena keberhasilan suatu produk sangat ditentukan dari baik atau tidaknya 

pelayanan yang diberikan. 

Selain pelayanan yang baik produk yang unggul juga berperan penting 

terhadap kepuasan nasabah. Semakin pesatnya persaingan saat ini membuat 

sektor perbankan saling bersaing dalam menawarkan keunggulan produknya 

masing-masing. Keunggulan produk didapatkan dengan cara menemukan 

keseluruhan harapan pelanggan, meningkatkan nilai produk atau pelayanan 

dalam rangka memenuhi pelanggan. Produk yang ditawarkan BRI KCP 

Syariah Ponorogo berupa Produk Pembiayaan (Unit Mikro BRI Syariah iB, 

KPR BRI Syariah iB, KKB BRI Syariah iB, KMG BRI Syariah iB, 

Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB) dan Produk Penghimpunan Dana Pihak 
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Ketiga (Tabungan FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah) BRI Syariah iB, 

Tabungan Haji iB, Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar), TabunganKU iB 

dan Tabungan Impian iB,), Giro BRI Syariah iB, Deposito BRI Syariah iB). 

Setiap produk-produk tersebut mempunyai fasilitas yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. Diantara produk tersebut yang merupakan produk unggulan BRI 

KCP Syariah Ponorogo adalah Tabungan.

Di samping persaingan yang ketat saat ini, bank harus menerapkan 

sistem pelayanan yang berkualitas tinggi pada seluruh produk dan jasanya. 

Produk dan jasa yang ditawarkan pada hakikatnya ditujukan untuk pemuasan 

kebutuhan nasabah di dalam seluruh aktivitas keuangannya, untuk memenuhi 

hal tersebut bank harus secara kreatif menciptakan produk dan jasa yang dapat 

memenuhi kebutuhan nasabahnya. Sampai saat ini kepuasan nasabah masih 

menjadi masalah dan prioritas utama BRI KCP Syariah Ponorogo agar mampu 

bertahan dalam ketatnya persaingan antar bank syariah di Ponorogo. Selain 

menerapkan pelayanan yang baik, BRI Syariah Ponorogo selalu berupaya 

untuk memberikan produk yang berkualitas dan unggul dibandingkan produk 

yang dimiliki bank-bank lain sebagai pesaingnya. 

Kualitas pelayanan dan keunggulan produk adalah hal yang penting 

pada sebuah bank. Produk-produk yang dihasilkan bank harus sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan, maka 

nasabah akan tetap memilih bank tersebut jika nasabah merasa bahwa produk 

perbankan dapat memenuhi kebutuhannya. Nasabah akan menyenangi produk 

yang menawarkan mutu dan kinerja yang baik serta keistimewaan yang 
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mencolok. Produk yang ditawarkan oleh bank pada umumnya bermacam-

macam.4

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas 

pelayanan dan keunggulan produk bagi nasabah dapat mempengaruhi 

kepuasan nasabah. Dalam jangka panjang kepuasan pelanggan dapat dijadikan 

tujuan utama bagi perencanaan strategi pemasaran di perbankan. Berdasarkan 

uraian diatas, peneliti ingin meneliti tentang pelayanan dan keunggulan 

produk yang dimiliki BRI KCP Syariah Ponorogo. Oleh karena itu, peneliti 

menyusun penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan 

Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Di BRI KCP Syariah 

Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di 

BRI KCP Syariah Ponorogo?

2. Apakah ada pengaruh keunggulan terhadap kepuasan nasabah di BRI 

KCP Syariah Ponorogo?

3. Adakah pengaruh antara kualitas pelayanan dan keunggulan produk 

terhadap kepuasan nasabah di BRI KCP Syariah Ponorogo?

4 Teuku Edyansyah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap 
Kepuasan Nasabah Pada Pt.Bank Mandiri (Persero) Tbk” (Aceh: Universitas Malikussaleh, 
2014), 184.
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah di BRI KCP Syariah Ponorogo.

2. Untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh keunggulan produk terhadap  

kepuasan nasabah di BRI KCP Syariah Ponorogo.

3. Untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara kualitas 

pelayanan dan keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah di BRI 

KCP Syariah Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian bahwa pelayanan dan keunggulan 

produk sangat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Sehingga kedua variabel tersebut harus diterapkan secara bersamaan guna 

tercapai tujuan yaitu kepuasan nasabah.

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat:

1. Bagi BRI KCP Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan jasa BRI Syariah terhadap nasabahnya, agar dapat lebih 

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan perusahaannya 

agar berhasil menjadi perbankan syariah yang telah diimpi-impikan oleh 

masyarakat.
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2. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan contoh untuk 

referensi bagi peneliti lainnya, yang ingin melakukan penelitian dengan 

tema yang sama. Dan sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti 

terutama dalam bidang yang ditekuni selama ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II, KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, hipotesis penelitian.

BAB III, METODE PENELITIAN Bab ini berisi rancangan penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel dan teknik 

sampling, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan analisis data.

BAB IV, HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi hasil pengajuan 

instrumen (validitas dan rehabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian 

hipotesis, pembahasan.
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BAB V, PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian 

meningkatkan mulai bab terdahulu dan saran yang  bisa menunjang 

peningkatan dari permasalahan yang dilakukan peneliti.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Kualitas Pelayanan

a. Pengertian Kualitas Pelayanan

Menurut Philip Kotler sebagaimana dikutip oleh Yanuar, 

kualitas pelayanan adalah model yang menggambarkan kondisi 

pelanggan dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman 

masa lalu, promosi dari mulut kemulut dan iklan dengan 

membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang 

mereka terima/rasakan. 

Adapun menurut Tjiptono, kualitas adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.5 Lewis dan 

Boomas dalam Gasperzs dikutip oleh Dyah Kusumawati dan Abdul 

Syakur menyatakan bahwa kualitas dinyatakan sebagai pengukuran 

tingkat jasa yang diberikan atau disalurkan sesuai dengan harapan 

konsumen.6

5 Yanuar, “Pengertian Kualitas Pelayanan,” Dalam Http://Ynpramono.Id/Pengertian-
Kualitas-Pelayanan/, (Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2017, Jam 22.37) 

6 Dyah Kusumawati Dan Abdul Syakur, “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Keunggulan 
Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Dampaknya Pada Komunikasi Words Of Mouth (Studi 
Pada Pd Bpr Bkk Demak Cabang Sayung, Kab. Demak),” Skripsi (Demak: Universitas Sultan 
Fatah, 2016), 148. 

9

http://ynpramono.id/pengertian-kualitas-pelayanan/
http://ynpramono.id/pengertian-kualitas-pelayanan/
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah 

suatu standar mutu di mana setiap unsur saling berhubungan serta 

dapat mempengaruhi kinerja dalam memenuhi harapan pelanggan. 

b. Elemen Kualitas Pelayanan

1) Reliability (keandalan), kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan.

2) Responsiveness (ketanggapan), respon atau kesigapan karyawan 

dalam membantu konsumen dalam melayani konsumen, 

kecepatan karyawan dalam menangani transaksi dan menangani 

keluhan yang diajukan konsumen.

3) Assurance (jaminan/kepastian), meliputi kmampuan karyawan 

atas pengetahuan terhadap produk/jasa secara tepat, kualitas 

keramah-taman, perhatian dan kesopanan dalam memberi 

pelayanan, ketrampilan dalam memberikan keamanan di dalam 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.

4) Emphaty (empati), perhatian secara individual yang diberikan 

perusahaan kepada konsumen seperti kemudahan untuk 

menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk 

berkomunikasi dengan konsumen dan usaha perusahaan untuk 

memaham keinginan dan kebutuhan konsumennya.

5) Tangiables (berwujud/bukti langsung), meliputi penampilan 

fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan front office, tersedia 
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tempat parker, kebersihan kerapian, dan kenyamanan ruangan, 

penampilan karyawan.7

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

2. Keunggulan Produk

a. Pengertian Keunggulan Produk

Kualitas produk merupakan salah satu faktor pembentuk 

persepsi nilai konsumen. Dalam pandangan konsumen, nilai suatu 

produk merupakan kualitas produk yang dinikmati konsumen dengan 

pengorbanan sejumlah uang atau sumber daya yang lain. Sedangkan 

produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu 

pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk-produk 

yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, jasa, orang, tempat, 

organisasi dan gagasan.8

Adapun kualitas produk adalah keseluruhan barang dan jasa 

yang berkaitan dengan keinginan konsumer yang secara keunggulan 

produk sudah layak diperjualbelikan sesuai harapan dari pelanggan. 

Pelanggan senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja suatu 

produk menciptakan kualitas produk dengan segala spesifikasinya 

7 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 89.
8  Wahyu Tri Yuliastuti S.A, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Mandiri Mlarak 
Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2013), 16.
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sehingga dapat menarik minat pelanggan untuk melakukan pembelian 

terhadap produk tersebut.9

b. Dimensi Kualitas Produk

Terdapat 6 dimensi dari kualitas produk yang perlu 

diperhatikan oleh setiap produsen yang ingin mengejar kepuasan 

konsumen terhadap kualitas produk, yaitu: 

1) Performance (kinerja) adalah dimensi yang paling dasar dan 

berhubungan dengan fungsi utana dari suatu produk. Konsumen 

akan sangat kecewa apabila harapan mereka terhadap dimensi ini 

tak terpenuhi. 

2) Reliability (keandalan) adalah dimensi performance dan reability 

sepintas terlihat mirip tetapi mempunyai perbedaan yang jelas. 

Reability lebih menunjukkan probabilitas produk gagal 

menjalankan fungsinya.

3) Feature (fitur) adalah dimensi ini dapat dikatakan sebagai aspek 

sekunder. Seperti contoh produk elektronik, fitur-fitur yang 

ditawarkan dapat dilihat pada menu remote control. Karena 

perkembangan tekhnologi, maka fitur menjadi target para 

produsen untuk berinovasi dalam upaya memuaskan pelanggan.

4) Durability (daya tahan) adalah suatu pengukuran terhadap siklus 

produk, baik secara tekhnis maupun waktu. Produk disebut awat 

kalau sudah banyak dugunakan atau sudah lama sekali digunakan. 

9  Teuku Edyansyah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap 
Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Aceh: Universitas Malikussaleh, 
2014), 187.
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Yang pertama awet secara tekhnis dan yang kedua awet secara 

waktu.

5) Conformance (kesesuaian) adalah dimensi ini menunjukkan 

seberapa jauh sesuatu produk dapat menyamai standar atau 

spesifikasi tertentu. Produk yang mempunyai conformance yang 

tinggi, berarti produknya sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan.

6) Design (desain) adalah dimensi ini banyak menwarkan aspek 

emosional dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Dimensi 

ini dimasukkan dalam driver emotional faktor.10

3. Kepuasan Nasabah

a. Pengertian Kepuasan Nasabah

Salah satu tujuan utama perusahaan khususnya perusahaan jasa 

dalam hal ini adalah bank yaitu menciptakan kepuasan pelanggan. 

Secara umum, kepuasan adalah  perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena perbandingan kinerja yang diperoleh 

produk (atau hasil) terhadap ekspetasi mereka. Jika kinerja gagal, 

akan memengaruhi ekspetasi pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja 

sesuai dengan ekspetasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi 

ekspetasi, pelanggan akan sangat puas atau senang.11

10 Wahyu Tri Yuliastuti S.A, Pengaruh Kualitas Produk, 16-18. 
11 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi (Jakarta: 

Salemba Empat, 2014), 139. 
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Kepuasan pelanggan sebagai hasil penilaian pelanggan 

terhadap apa yang diharapkan dengan membeli dan mengkonsumsi 

suatu produk/jasa. Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana manfaat 

sebuah produk dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang 

diharapkan pelanggan. Philip Kotler sebagai dikutip mengatakan 

bahwa tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil kerja 

produk/jasa yang diterima dengan apa yang diharapkan.12 Sedangkan 

menurut Sumarwan, kepuasan konsumen merupakan dampak dari 

perbandingan antara harapan nasabah sebelum pembelian dengan 

yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk yang dibeli 

tersebut.13

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan harapan mengenai merk yang 

seharusnya berfungsi dengan evaluasi mengenai fungsi yang 

sesungguhnya, sehingga pelanggan akan merasa puas terhadap 

produk atau jasa dari perusahaan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan

1) Kualitas produk adalah konsumen akan puas bila hasil evaluasi 

mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi seseorang, jika 

produk atau itu dapat memenuhi kebutuhannya.

12 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 
2010), 192-193. 

13 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 322.
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2) Kualitas pelayanan adalah konsumen akan merasa puas bila 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan 

harapan.

3) Emosional adalah konsumen merasa puas ketika orang memuji 

dia karena menggunakan merk yang mahal.

4) Harga adalah produk yang mempunyai kualitas yang sama 

tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai 

yang lebih tinggi.

5) Biaya adalah konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan 

suatu produk atau jasa cenderung terhadap produk atau jasa 

tersebut.14

4. Keterkaitan antar Variabel

a. Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah

Hipotesis untuk kasus ini:

1) Hipotesis dalam bentuk kalimat

Ho : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah.

Ha : terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah.

14  Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: T.P., 2006), 25.
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2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik

Ho : rx1.y = 0

Ha : rx1.y ≠ 0

3) Menentukan resiko kesalahan α = 5% (0,05)

4) Kriteria keputusan:

Jika : Sig. < α, maka Ho diterima.

Jika : Sig. > α, maka Ho ditolak.

5) Membandingkan nilai sig. dan α

Jika : Sig. < α, maka Ho ditolak.

b. Keunggulan Produk terhadap Kepuasan Nasabah

Hipotesis untuk kasus ini:

1) Hipotesis dalam bentuk kalimat

Ho : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara keunggulan 

produk terhadap kepuasan nasabah.

Ha : terdapat pengaruh yang signifikan antara keunggulan 

produk terhadap kepuasan nasabah.

2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik

Ho : rx1.y ≠  0

Ha : rx1.y = 0

3) Menentukan resiko kesalahan α = 5% (0,05)

4) Kriteria keputusan:

Jika : Sig. < α, maka Ho ditolak.

Jika : Sig. > α, maka Ho diterima.
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5) Membandingkan nilai sig. dan α

Jika : Sig. < α, maka Ho ditolak.15

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto Hanafi Hadi Fakultas Syariah 

Jurusan Muamalah dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra 

Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah Asuransi Prudential Syariah 

Reinasta Cabang Ponorogo. Dari uraian data serta analisis data dalam 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) kualitas layanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Asuransi Prudential 

Syariah “Reinasta” Cabang Ponorogo. Besar pengaruh variabel kualitas 

layanan terhadap kepuasan nasabah adalah 52,62% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. 2) terdapat pengaruh 

yang signifikan citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah Asuransi 

Prudential Syariah “Reinasta” Cabang Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 

17,29% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 3) terdapat pengaruh yang signifikan kualitas layanan dan 

citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah Asuransi Prudential Syariah 

“Reinasta” Cabang Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 20,128%. Jadi 

kualitas pelayanan dan citra perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi 

15 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan 
Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 373-374. 
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kepuasan nasabah Asuransi Prudential Syariah “Reinasta” Cabang 

Ponorogo.16

Dari penelitian di atas ditemukan perbedaan, yaitu metode yang 

digunakan adalah dengan korelasi, tempat yang dijadikan penelitian, dan fokus 

pembahasan mengenai asuransi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wasilla Fatu Rohayani Fakultas 

Syariah Jurusan Muamalah dengan judul Pengaruh Persepsi Kualitas Dan 

Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Mudharabah Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo. Dari uraian data serta analisis data dalam penelitian 

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) secara parsial variabel 

persepsi kualitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap loyalitas 

nasabah tabungan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo, yaitu ditunjukkan dengan nilai t hitung>t tabel yaitu 

(8,952>1,66) dengan signifikan 0,000 dibawah α (0,05). 2) secara parsial 

variabel kepuasan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap loyalitas 

nasabah diperoleh nilai t hitung>t tabel yaitu (2,490>1,66) dengan signifikan 

0,014 di bawah α (0,05). 3) secara simultan variabel persepsi kualitas dan 

kepuasan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap loyalitas nasabah 

tabungan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

16 Hanafi Hadi Susanto,  Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan Terhadap 
Kepuasan Nasabah Asuransi Prudential  Syariah Reynasta Cabang Ponorogo, Skripsi, Stain 
Ponorogo, 2015.
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Ponorogo, yang ditunjukkan dengan nilai F hitung> F tabel (40,898>3,09) 

dengan signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05.17

Dari penelitian di atas ditemukan perbedaan, yaitu metode yang 

digunakan adalah dengan koofisien determinasi, tempat yang dijadikan 

penelitian dan fokus pembahasan mengenai tabungan Mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Apri Sri Wahyuni Fakultas Syariah 

Jurusan Muamalah dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan Dan Bagi Hasil 

Terhadap Kepuasan Minat Penajuan Pembiayaan Mudarabah Di BMT Surya 

Mandiri Jetis Ponorogo. Dari uraian data serta analisis data dalam penelitian 

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) secara parsial, variabel 

kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap minat yang ditunjukkan 

dengan nilai thitung>ttabel yaitu (8,096>2,021) dengan signifikansi 0,00. 

Besarnya berpengaruh variabel kualitas layanan terhadap minat adalah 63,3%. 

2) secara parsial, variabel bagi hasil berpengaruh signifikansi terhadap minat 

yang ditunjukkan dengan nilai thitung>ttabel (5,250>2,021) dengan 

signifikansi 0,00. Besarnya berpengaruh variabel bagi hasil terhadap minat 

adalah 42%. 3) secara simultan, variabel kualitas layanan dan bagi hasil 

berpengaruh secara signifikansi dan positif terhadap minat, yang ditunjukkan 

dengan nilai Fhitung>Ftabel yaitu (40,372>4,08) dengan signifikansi 0,00. 

17 Wasilla Fatu Rohayani, Pengaruh Persepsi Kualitas Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas 
Nasabah Tabungan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Kcp Ponorogo, Skripsi, Iain Ponorogo, 
2015.
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Besarnya berpengaruh variabel independen (kualitas layanan dan bagi hasil) 

terhadap variabel dependen (minat) adalah 66,9%.18

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan diantaranya, yaitu metode 

yang digunakan adalah koefisien determinasi dan uji hipotesis, tempat yang 

dijadikan penelitian dan fokus pembahasan pada pembiayaan Mudharabah.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, dapat 

dikembangkan kerangka berfikir di mana kualitas pelayanan dan keunggulan 

produk sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kerangka berfikir 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

X1 = kualitas pelayanan

X2 = keunggulan produk

Y = kepuasan nasabah

1. Jika kualitas pelayanan baik maka kepuasan nasabah tinggi, atau 

sebaliknya.

2. Jika produk yang unggul bagus maka kepuasan nasabah tinggi, atau 

sebaliknya.

18 Apri Sri Wahyuni,  Pengaruh Kualitas Layanan Dan Bagi Hasil Terhadap Kepuasan 
Minat Penajuan Pembiayaan Mudarabah Di Bmt Surya Mandiri Jetis Ponorogo, Skripsi, Stain 
Ponorogo, 2015.

X 1

X 2

Y
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3. Jika semakin tinggi kualitas pelayanan dan keunggulan produk maka 

semakin tinggi kepuasan nasabah, atau sebaliknya. 

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo.

H2 : ada pengaruh keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo.

H3 : ada pengaruh kualitas pelayanan dan keunggulan produk terhadap 

kepuasan nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo.

Ho     :  tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan dan keunggulan produk    

terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Bagian yang paling utama di dalam membuat suatu penelitian adalah 

bagaimana membuat rencana (rancangan penelitian). Dalam rancangan ini 

peneliti menggali sejumlah fakta-fakta yang ada di BRI KCP Syariah 

Ponorogo dengan teknik pengumpulan data berupa angket, dengan menyebar 

lembaran pertanyaan yang akan diisi oleh nasabah BRI KCP Syariah 

Ponorogo.

Setelah data terkumpul, data-data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Adapun teknik analisis data 

kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka yang bisa diperoleh dari 

hasil penjumlahan (menghitung) atau bisa juga dengan hasil pengukuran 

sehingga dapat diketahui ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan dan 

keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah BRI KCP Syariah Ponorogo.

Dalam rancangan penelitian ini peneliti menghubungkan tiga variabel 

independent (yang mempengaruhi) berupa variabel X yaitu kualitas pelayanan 

dan keunggulan produk. Adapun variabel dependent (yang dipengaruhi) 

berupa variabel Y yaitu kepuasan nasabah.

22
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Pada taraf uji signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

5% atau 1%, maksudnya hasil yang diperoleh itu dianggap mempunyai 

kesalahan hitung sebesar 5% atau 1%, nilai dianggap benar.19

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang 

variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan 

lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. 

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang dibahas meliputi variabel 

independent (yang memengaruhi) yaitu kualitas pelayanan dan keunggulan 

produk dan variabel dependent (yang dipengaruhi) yaitu kepuasan nasabah.

 Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Variabel Penelitian Definisi Operasional
Variabel Definisi Operasional Dimensi

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan Dan 
Keunggulan 
Produk 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah Di 
BRI Syariah 
KCP Ponorogo

X1 = 
Kualitas 
Pelayanan

Dalam penelitian ini 
adalah menurut Philip 
Kotler (dikutip oleh 
Yanuar) adalah model 
yang menggambarkan 
kondisi pelanggan 
dalam membentuk 
harapan akan layanan 
dari pengalaman masa 
lalu, promosi dari mulut 
ke mulut dan iklan 
dengan 
membandingkan 
pelayanan yang mereka 
harapkan dengan apa 
yang mereka 

1. Reliability 
(keandalan).

2. Responsiveness 
(ketanggapan).

3. Assurance 
(jaminan/ 
kepastian).

4. Emphaty.
5. Tangiables 

(bukti langsung/ 
berwujud).

19  Retno Widyaningrum,  Statistika Edisi Revisi 2015 (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 
106.
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terima/rasakan.20

X2 =
Keunggulan 
Produk

Dalam penelitian ini 
adalah kekuatan barang 
atau jasa yang dibuat 
atau nilainya lebih 
utama atau dari pada 
yang lain. Sedangkan 
produk adalah sesuatu 
yang memberikan 
manfaat baik dalam hal 
memenuhi kebutuhan 
sehari-hari atau sesuatu 
yang ingin dimiliki oleh 
konsumen.21

1. Performance 
(kinerja).

2. Reliability 
(keandalan).

3. Feature (fitur).
4. Durability (daya 

tahan).
5. Conformance 

(kesesuaian).
6. Design (desain).

Y =
Kepuasan 
Nasabah

Dalam penelitian ini 
adalah evaluasi 
purnabeli dimana 
alternative yang dipilih 
sekurang-kurangnya 
memberikan hasil 
(outcome) sama atau 
melampaui harapan 
pelanggan, sedangkan 
ketidakpuasan timbul 
apabila hasil yang 
diperoleh tidak 
memenuhi harapan 
pelanggan.22

1. Kualitas 
produk.

2. Kualitas 
pelayanan.

3. Emosional.
4. Harga.
5. Biaya.

C. Populasi, Sampel, danTeknik Sampling

1. Populasi

Populasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “population” yang 

berari jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat 

populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/kelompok objek yang 

menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan 

20  Yanuar, “Pengertian Kualitas Pelayanan,” Dalam Http://Ynpramono.Id/Pengertian-
Kualitas-Pelayanan/, (Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2017, Jam 22.37).

21 Kasmir, Pemasaran Bank, 136.
22  M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2010), 193.

http://ynpramono.id/pengertian-kualitas-pelayanan/
http://ynpramono.id/pengertian-kualitas-pelayanan/
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(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan 

sebagainya.23

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Karakteristik 

disisni ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati 

pada suatu dan keadaannya senantiasa berubah-ubah. Dalam penelitian, 

istilah karakteristik bisa juga disebut sebagai variabel kuantitatif yaitu 

peubah yang dapat dinyatakan dengan bilangan (merupakan hasil 

pengukuran).24 Dalam penelitian kuantitatif ini, penelitian ini dilakukan di 

lembaga BRI Syariah KCP Ponorogo, yaitu seluruh nasabah BRI Syariah 

KCP Ponorogo dengan jumlah 8119 nasabah.

2. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya 

sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan 

sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.25 Pengambilan sampel 

dilakukan karena adanya keterbatasan dana, waktu dan tenaga yang 

dimiliki oleh peneliti, biasanya pada penelitian dengan jumlah populasi 

besar. Apabila peneliti dapat menjangkau seluruh populasi maka tidak 

perlu dilakukan pengambilan sampel. Sampel yang diambil haruslah 

23  Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan 
Perhitungan Manual Dan Aplikasi Spss Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 56.

24 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, Cetakan Ii 
(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), 8.

25 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan 
Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 56.
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representative/mewakili seluruh populasi karena hasil analisis dari sampel 

akan digeneralisasi ke dalam kesimpulan populasi.26

Untuk menentukan ukuran sampel disini penulis menggunakan 

pendapat Slovin sebagai berikut:

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁.𝑒2

dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persenan kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Jumlah populasi yang nasabah BRI Syariah Ponorogo adalah 8119 

nasabah, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah persen, maka 

jumlah sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁.𝑒2

𝑛 =
8119

1 + (8119 × 0,12)

𝑛 =
8119

1 + (8119 × 0,01)

𝑛 =
8119
82,19

𝑛 = 98,81→100 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛

26 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif 
(Ponorogo: STAIN PO Press, T. Th), 9.
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Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka dari sampel yang telah 

ditetapkan tersebut penulis hanya mengambil 100 nasabah yang dijadikan 

sampel.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel 

dan besar sampel. Untuk menentukan sampel yang akan diambil, maka 

dapat menggunakan beberapa teknik sampling atau teknik pengambilan 

sampel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Probability 

Sampling, yaitu teknik pengambilan sampling yang memberikan peluang 

yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. 27

Teknik Probability Sampling ini terdapat beberapa jenis akan tetapi 

menurut penulis yang sesuai dengan penelitian ini adalah Simple Random 

Sampling merupakan teknik yang paling sederhana (simpel). Sampel 

diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingakatan yang ada dalam 

populasi.28

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian 

kuantitatif dan penelitian kualitatif. Namun disini peneliti menggunakan 

penelitian kuantitatif, yaitu metode untuk mencari dan mengumpulkan data 

27 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder 
(Jakarta: Rajawali Press, 2012), 75-76. 

28 Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik Untuk Perkuliahan, Penelitian 
Mahasiswa Sarjana, Dan Pascasarjana (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 93. 
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yang bisa diukur dengan angka atau persentase, data yang diperoleh diolah 

dengan menggunakan model, teori dan rumus matematika sehingga dapat 

diambil sebuah kesimpulan. 

Aktivitas pelitian tidak bisa terlepas dari keberadaan “data” yang 

merupakan bahan informasi utama untuk membuat gambaran spesifik tentang 

objek penelitian. Data merupakan fakta empirik yang sudah dikumpulkan oleh 

peniliti untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. 

Data penelitian bisa berasal dari berbagai hal yang dikumpulkan dengan 

memakai berbagai teknik selama proses penelitian berlangsung. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian bisa dikelompokkan ke dalam 

2 jenis, yakni data primer dan data sekunder. Namun peneliti menggunakan 

data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti 

dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan 

data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh 

data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa 

digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi 

terfokus, wawancara serta penyebaran kuesioner (angket). 29

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat dalam bentuk 

kuesioner yang diisi oleh responden dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup 

dimana dalam kuesioner sudah disediakan alternatif jawaban dari tiap item 

29 Ika Susilawati, Modul Kuliah Aplikasi Program SPSS, 12.
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pertanyaan. Dalam pelaksanaan pengisisan nantinya responden hanya diminta 

untuk memilih salah satu jawaban yang sekiranya cocok dengan keadaan yang 

dialami. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap minat nasabah yang 

terdiri dari pelayanan dan keunggulan produk, serta untuk mempermudah 

pengambilan kesimpulan dari tanggapan nasabah yang diperoleh dalam 

pembagian kuesioner, maka digunakan skala likert  lima jawaban. 30

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Skala likert melibatkan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan 

sikap. Responden diminta menyatakan “sangat setuju”, “setuju”, “netral”, 

“tidak setuju”, atau “sangat tidak setuju” untuk setiap pertanyaan. Jawabannya 

diberi nilai yang akan merefleksikan secara konsisten sikap responden. Nilai 

total seluruh pernyataan dihitung untuk setiap responden. Untuk setiap 

jawaban akan diberi skor satu sampai dengan lima, dapat dijelaskan sebagai 

berikut:

1. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)

2. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S)

3. Skor 3 untuk jawaban Netral (N)

4. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)

5. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)31

30 Apri Sri Wahyuni, “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Bagi Hasil Terhadap Minat 
Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Mandiri Jetis Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: 
Stain Ponorogo, 2015), 33-34.

31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandun: Alfabeta, 2016), 
93.  
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F. Instrumen Pengujian Data

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut:

1. Angket (Kuesioner)

Angket (kuisioner) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis, untuk dijawab secara tertulis 

pula oleh responden.32 Untuk mendapatkan informasi dengan 

menggunakan angket ini peneliti tidak harus bertemu langsung dengan 

subjek, tetapi cukup dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan 

secara tertulis untuk mendaptkan respon.33 Kuesioner adalah daftar tertulis 

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.34

Kuesioner atau angket berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos atau internet. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang 

mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian 

tentang sesuatu hal. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang 

mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternaltif jawaban dari 

setiap pertanyaan yang telah tersedia.35

32 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Cetakan 12 (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2007), 124.

33 Tukiran Taniredja Dan Hidayati Mustafidah, Pene;Itian Kuantitatif Sebuah Pengantar 
(Bandung: Alfabeta, 2014), 44.  

34 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun 
Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 243.

35 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2013), 199-200. 
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2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.36

G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, untuk dapat menganalisis data dan 

mendeskripsikannya dengan beberapa rumus statistik. Dalam perhitungan 

statistik, alat yang sering digunakan adalah olah data SPSS, karena 

pengolahan dan analisis data kuantitatif lebih mudah diaplikasikan ke dalam 

olah SPSS.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah:

1. Uji Pernyataan Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah alat untuk mengukur sah atau valid dan 

tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen dikatakan valid,  jika 

instrument itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur menurut 

situasi dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa sebuah instrumen dianggap valid, jika instrumen itu 

benar-benar dapat dijadikan alat untuk mengukur apa yang diukur.37 

36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Pt Rineka 
Cipta,  2013), 274. 

37 Danang Sunyoto, Praktik Spss Untuk Kasus Dilengkapi Contoh Penelitian Bidang 
Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 110.
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Rumus ini digunakan untuk uji validitas konstruk dengan teknik 

korelasi product moment, yaitu: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑𝑋𝑌) ‒ (∑𝑋)(∑𝑌)

[𝑛(∑𝑋2) ‒ (∑𝑋)2][𝑛(∑𝑌2) ‒ (∑𝑌)2]

Keterangan:

n = jumlah responden

x = skor variabel (jawaban responden)

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n

menggunakan α = 0,05 (5%) diketahui rhitung > rtabel.  Apabila  rhitung 

< rtabel maka status kuesioner adalah gugur. Pengolahan data 

menggunakan IMB SPSS Version 16.0 yaitu dengan cara pilih menu > 

analyze > correlate > bivariate > ok.38

Suatu angket dikatakan valid, jika pertanyaan atau pernyataan 

pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur 

oleh angket tersebut. Nilai r tabel dicari dengan menggunakan tingkat 

5% dengan n 100 yaitu 0,195 (tabel nilai r product moment). Berikut 

hasil pengujian validitas: 

Tabel 1.2
Hasil Uji Validitas Instrumen Kualitas Pelayanan

Variabel No Item r-hitung r-tabel Keterangan
Kualitas 

Pelayanan (X1)
1 1 0,195 VALID

2 0,602 0,195 VALID
3 0,474 0,195 VALID
4 0,464 0,195 VALID
5 0,228 0,195 VALID
6 0,347 0,195 VALID
7 0,268 0,195 VALID
8 0,375 0,195 VALID

38 Siregar, Statistik Parametik Untuk Peneliatian Kuantitatif, 77. 
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Variabel No Item r-hitung r-tabel Keterangan
9 0,223 0,195 VALID
10 0,257 0,195 VALID
11 0,331 0,195 VALID
12 0,412 0,195 VALID
13 0,413 0,195 VALID

Tabel 1.3
Hasil Uji Validitas Instrumen Keunggulan Produk

Variabel No. Item r-hitung r-tabel Keterangan
Keunggulan Produk 

(X2)
1 1 0,195 VALID

2 0,462 0,195 VALID
3 0,373 0,195 VALID
4 0,234 0,195 VALID
5 0,506 0,195 VALID

Tabel 1.4
Hasil Uji Validitas Instrumen Kepuasan Nasabah

Variabel No. Item r-hitung r-tabel Keterangan
Kepuasan Nasabah 

(Y)
1 1 0,195 VALID

2 0,518 0,195 VALID
3 0,514 0,195 VALID
4 0,331 0,195 VALID
5 0,207 0,195 VALID
6 0,348 0,195 VALID

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kualitas 

pelayanan dan keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah 

mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai 

signifikansi lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa 

masing-masing pernyataan pada variabel kualitas pelayanan dan 

keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah dapat diandalkan dan 

layak sebagai penelitian. 

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 
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atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama pula. Ujian reliabilitas alat ukur dapat dilakukan 

secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat 

dilakukan test retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara 

internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik 

tertentu.39 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan 

suatu alat ukur. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan 

dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang 

sama diperoleh  hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subyek tidak berubah. Adapun untuk menguji reliabilitas 

instrument rumus yang digunakan adalah koefisien Alpha Cronbach. 

Metode ini digunakan untuk menghitung reabilitas suatu tes yang 

tidak mempunyai pilihan “benar” atau “salah” maupun “ya” atau 

“tidak”, melainkan digunakan untuk menghitung reabilitas suatu tes 

yang mengukur sikap atau perilaku.

Instrumen penelitian bisa dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,6.40

𝑟𝑛 = [ 𝑘
𝑘 ‒ 1][1 ‒

∑𝜎2
𝑏

𝜎2
1

]
39 Ibid., 87. 
40 Danang Sunyoto, Praktik Spss Untuk Kasus Dilengkapi Contoh Penelitian Bidang 

Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 110. 
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Keterangan:

rn  =  koefisien reliabilitas instrumen

k  = jumlah butir pertanyaan

 = jumlah varian butir∑𝜎2
𝑏

 = varian total41𝜎2
1

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Version 16.0 yaitu dengan 

cara pilih menu > analyze > scale > reliability analysis.

Suatu variabel atau konstruk dapat dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach’s alpha diatas 0,6. Hasil uji Reliabilitas 

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Uji Reliabilitas

Variabel Item Cronbach’s Alpha Keterangan
X1 13 0,858 Reliabel
X2 5 0,773 Reliabel
Y 6 0,757 Reliabel

Dari tabel diatas menunjukan nilai cronbach’s alpha atas 

variabel Kualitas Pelayanan (X1) sebesar 0,858, Variabel Keunggulan 

Produk sebesar (X2) 0,773 dan variabel Kepuasan Nasabah sebesar 

0,757. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam 

kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih 

besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan 

41 Siregar, Statistik Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif, 89-91. 
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yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang 

berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban 

yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, harus terlebih dahulu 

melalui uji asumsi klasik. Pengujan ini dilakukan untuk memperoleh 

parameter yang valid dan handal. 

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data. 

Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data di 

tiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Pengujian statistika parametrik dengan komparasi t test, ANOVA, 

korelasi product moment, korelasi ganda, analisis regresi linier 

sederhana, dan regresi linier ganda termasuk jenis analisis statistika 

yang memerlukan persyarat uji normalitas. 

Ada beberapa uji statistika yang dapat digunakan untuk 

menguji normalitas data. Metode yang popular digunakan adalah uji 

Lilifors dan uji Kolmogorov Smirnov. Disini penulis menggunakan 

metode uji Kolmogorov Smirnov.

Hipotesis:

H0: Data berdistribusi normal

H1: Data tida berdistribusi normal
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Statistik Uji:

𝐷𝑚𝑎𝑥 = {𝑓𝑖
𝑛 ‒ [𝑓𝑘𝑖

𝑛
(𝑝 ≤ 𝑧)]}

Dimana:

n = jumlah data

fi = frekuensi

fki = frekuensi kumulatif

𝑧 =
𝑥 ‒ 𝜇

𝜎

Dtabel = Dα(n) 

Keputusan:

Tolak Ho apabila Dhitung ≥ Dtabel.42 Apabila menggunakan SPSS 

adalah klik analyze > nonparametric test > legacy dialog >1-sample K-

S.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya).43 Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka 

persamaan tersebut menjadi tidak baik/tidak layak dipakai prediksi.

42 Andhita Dessy Wulansari, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Ponorogo: 
Stain Po Press, T.Th.), 45. 

43 Toni Wijaya, Analisis Multivariat Teknik Olah Data Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi 
Menggunakan Spss (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), 54.
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Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin Waston (DW) dengan ketentuan 

sebagai berikut:

1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2).

2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 

atau -2 ≤ DW ≤ +2.

3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 atau DW > 

+2.44

3. Regresi Linier Sederhana

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan 

di masa yang akan datang dengan berdasarkan data masa lalu, atau untuk 

mengetahui pengaruh satu variabel bebas (independent) terhadap satu 

variabel tak bebas (dependent) adalah menggunakan regresi linier. Regresi 

linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) 

dan satu variabel tak bebas (dependent).45 Adapun rumus regresi linier 

sederhana adalah:

Y = a + b.X

Dimana: 

Y = variabel terikat atau nilai prediksi dari variabel Y

a = intersep atau perpotongan garis pada sumbu Y

b = slope garis yang sering disebut dengan koefisien regresi

44 Danang Sunyoto, Praktik Spss Untuk Kasus Dilengkapi Contoh Penelitian Bidang 
Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 134. 

45 Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, 379.
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X = variabel prediktor atau variabel bebas46

4. Regresi Linier Berganda

Metode analisis regresi linier berganda berfungsi untuk 

mengetahui pengaruh/hubungan variabel bebas dengan variabel 

terikat. Regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi linier 

sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk 

melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang, 

berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau 

lebih variabel bebar (independent) terhadap satu variabel tak bebas 

(dependent).

Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah 

variabel bebas (independent) yang digunakan. Penerapan metode 

regresi berganda jumlah variabel bebas (independent) yang digunakan 

lebih dari satu yang memengaruhi satu variabel tak bebas (dependent). 

Adapun rumus regresi linier berganda yaitu:

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏𝑛𝑋𝑛

Dimana:

Y = variabel terikat

a = konstanta

b = koefisien regresi

X1 = variabel bebas pertama47 

46 C. Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik Untuk Ilmu Sosial Dan 
Kesehatan+Konsep & Penerapannya Menggunakan Spss (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 153. 

47 Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, 405.
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Dari rumus tersebut, maka diperoleh persamaan regresi 

berganda yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2

Dimana:

Y = kepuasan nasabah

a = bilangan konstanta

b = koefisien regresi

X1 = kualitas pelayanan

X2 = keunggulan produk 

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Yang dimaksud uji t adalah uji statistik koofisien regresi 

dengan menguji satu koofisien regresi yang memengaruhi Y. 

Dalam penelitian ini menggunakan empat elemen yaitu antara X1  

dengan Y dan X2 dengan Y. Langkah-langkah yang digunakan 

adalah:

1) Formulasi hipotesis 

H0: b1 = b2 = 0

Menunjukkan bahwa antara variabel kualitas pelayanan dan 

keunggulan produk tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo.

H1 : b1 ≠ b2 ≠ 0
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Menunjukkan bahwa antara variabel kualitas pelayanan dan 

keunggulan produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

nasabah pada lembaga BRI Syariah KCP Ponorogo.

2) Menentukan taraf nyata (α) dan table

a) Taraf yang digunakan 5% atau 1%

b) Nilai t table memiliki derajat bebas (db), ⱱ1=m-1 ; ⱱ2=n-m

m = jumlah variabel

n = jumlah sampel

t = (ⱱ1)(ⱱ2)

3) Menentukan kriteria pengujian

a) thitung < ttabel maka H0 diterima, H1 ditolak

b) thitung > ttabel maka H0 ditolak, H1 diterima

4) Menetukan uji nilai statistik (nilai t)

Hasil perhitungan (th) ini digunakan untuk pengujian yang 

dilakukan dengan membandingkan nilai thitung (th) dengan 

ttabel (tt).

𝑇ℎ =
𝑟 𝑛 ‒ 2

1 ‒ 𝑟2

Keterangan: 

r = koofisien regresi

n = jumlah responden48

48  Hanafi Hadi, Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan, 53-54.
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b. Uji F

Biasa disebut dengan uji serempak, yaitu uji statistik bagi 

koofisien regresi yang serentak atau bersama-sama 

mempengaruhi Y. Prosedur uji statistiknya adalah sebagai 

berikut:

1) Formulasi hipotesis

H0 = tidak ada pengaruh X1, X2 terhadap Y

H1 = ada pengaruh X1, X2 terhadap Y

2) Menentukan taraf nyata (α) dan F tabel

a) Taraf yang digunakan 5% atau 1%

b) Nilai F tabel memiliki derajat bebas (db), ⱱ1=m-1;ⱱ2=n-m

m= jumlah variabel

n= jumlah sampel

Fa; (ⱱ1)(ⱱ2)=…..

3) Menentukan kriteria pengujian

H0 diterima (Ha ditolak) apabila F≤F α; (ⱱ1)(ⱱ2)

H1 ditolak (Ha diterima) apabila F>F α; (ⱱ1)(ⱱ2)

4) Menentukan nilai uji statistik (nilai F)49

𝐹 =
𝑅2(𝑛 ‒ 𝑘 ‒ 1)

𝑘(1 ‒ 𝑅2)

Untuk mempermudah perhitungan diatas peneliti 

menggunakan alat bantu program SPSS dan alat bantu 

hitung yang lain yang relevan.

49 Ibid., 55.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Pembahasan

1. Sejarah Singkat BRI Syariah KCP Ponorogo

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 

terhadap Bank Arta Jasa pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

10/67/KEP/GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. 

Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI 

Syariah merubah kegiatan usaha yang semula konvensional, kemudian 

diubah berdasarkan prinsip syariah islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan pelayanan prima (excellent sevise) dan 

menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip 

syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengahtengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pada cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan 

merupakan turunan dan warna biru dan putih sebagai benang merah 

dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

43
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Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia untuk melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah 

(proses spin off) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2009. 

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku 

direktur utama PT Bank BRI Syariah. Saat ini PT.

Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan asset PT Bank  BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari 

sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga.  Dengan 

berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah 

menargetkan ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam uk dan 

layanan perbankan. Sesuaidengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah 

merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT Bank BRI sebagai kantor layanan syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan 

dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah.

2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ponorogo

Visi : 

Menjadikan Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna.



49

Misi : 

a. Memahami kergaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah.

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip syariah.

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan 

dimanapun.

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas prima dan 

menghadirkan ketentraman pikiran.        

3. Struktur Organisasi dan Tugasnya BRI Syariah KCP Ponorogo 

Tabel 1.6 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo

Pemimpin Cabang 
Pembantu

Gatot Wijarnako

Unit Head Account Officer
Moh. Anshori

Branch Ops. Spv.
Noviana Putri N

Account Officer Mikro
Kiki Agung W

Yuli Wahyuanto
Nico Hardian N

Teller
Shinta Putri 

K

Customer 
Services

Devy Krisma V
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Keterangan: 

a. Tugas Pemimpin Cabang Pembantu: 

Penanggungjawab seluruh devisi di seluruh BRI Syariah Ponorogo.

b. Tugas Account Officer :

Pemasaran produk perbankan terutama pada produk pembiayaan 

konsumtif, ritel dan SME.

c. Tugas Account Officer Mikro:

Melayani nasabah yang ingin mendapatkan pelayanan jasa 

pembiayaan. Pemasaran produk perbankan terutama pada produk 

pembiayaan Mikro.

d. Tugas Teller : 

1) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan 

non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan. 

2) Memberikan dukungan kepada Supervisor Branch Operation, 

Operation Manager, Pimpinan Cabang, berupa: 

a) Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang 

dilakukan nasabah di teller, dengan akurat dan tepat waktu 

secara konsisten.

b) Sebagai nara sumber dalam  layanan operasi tunai dan non tunai 

sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

c) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama 

dan berkomunikasi secara efektif.
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e. Tugas Customer Service : 

1) Memberikan informasi baik produk maupun layanannya yang 

dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah.

2) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening 

serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan 

untuk mencapai service excellent.

3) Memberikan dukungan kepada Supervisor Branch Operation, 

Operation Manager, Pimpinan Cabang, berupa: Memproses 

layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta 

transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di customer service, 

dengan akurat, sopan, ramah dan tepat waktu secara konsisten; 

a) Sebagai  nara sumber  dalam layanan operasi dan produk 

Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

b) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat 

bekerjasama dan berkomunikasi efektif.

f. Tugas Branch Operasional Supervisor : 

1) Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di Kantor Cabang/ 

Cabang Pembantu dengan cara memberikan layanan operasional 

Bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari 

nasabah dapat ditandatangani dan diselesaikan secara excellent.

2) Memberikan dukungan kepada Pimpinan Cabang, serta seluruh 

jajaran bisnis dan support di Cabang, berupa:
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a) Menyediakan layanan operasi kas, pembukaan/ penutupan 

rekening, transfer, RTGS, pencairan pembiayaan yang akurat 

dan tepat waktu secara konsisten.

b) Melaksanakan layanan Operasi lainnya yang dilakukan di 

Kantor Cabang/ Cabang Pembantu sehingga tidak terdapat 

open item dalam jangka waktu lama.

c) Sebagai nara sumber dalam  layanan operasi Kantor Cabang/ 

Cabang Pembantu baik internal Bank maupun dengan 

jaringan Bank eksternal lainnya.

d) Membangun team work dan komunikasi yang efektif di 

Kantor Cabang/ Cabang Pembantu.

4. Letak Geografis BRI Syariah KCP Ponorogo

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo terletak di jalan Soekarno-Hatta no. 2B, Bangunsari, kec. 

Ponorogo, kabupaten Ponorogo, jawa timur 63491. Telp. 0352-486123. 

lokasi yang strategis dekat dengan indomaret dan Sate ngepos yang 

terkenal yang berdampak baik untuk kinerja Perusahaan dalam menjaring 

nasabah sebanyaknya, dengan batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Optik Aviva 

Sebelah Selatan : Sate Ayam Ngepos

Sebelah Timur : Pemukiman Penduduk

Sebelah Barat : Toko Tiga Berlian Motor



53

5. Produk-Produk pada BRI KCP Ponorogo

a. Produk Pembiayaan

1) Unit Mikro BRI Syariah iB

Untuk mendapat pembiayaan ini harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: warga negara Indonesia dan berdomisili di 

Indonesia, usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia > 18 

tahun, wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah, lama 

usaha calon nasabah untuk (mikro 75iB dan mikro 500 iB lama 

usaha minimal 2 tahun untuk mikro 25ib, lama usaha minimal 3 

tahun), tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau 

investasi, memiliki usaha tetap, jaminan atas nama milik sendiri 

atau pasangan atau orang tua atau anak kandung, biaya 

administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.50

2) KPR BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB kini hadir membantu untuk segera 

dapat mewujudkan memiliki rumah idaman dengan prinsip jual beli 

(Murabahah). Berbagi keperluan dapat dipenuhi melalui KPR BRI 

Syariah iB seperti pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah 

kavling, pembangunan serta renovasi. Syarat dan ketentuannya 

yaitu: usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, pada saat 

pembiayaan lunas berusia maksimum (55 tahun untuk pegawai 

(usia pensiun), 65 tahun untuk pengusaha profesional), 

50 Brosur Kur Mikro Ib Bri Syariah 
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karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja: (karyawan 

minimal 2 tahun, profesional minimal 2 tahun praktek, wiraswasta 

pengalaman menjalankan usaha minimal 3 tahun), berpenghasilan 

dan mampu mengangsur setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.51

3) KKB BRI Syariah iB

KKB BRI Syariah iB merupakan produk jual-beli yang 

menggunakan sistem murabahah, yaitu akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed 

margin). Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini 

adalah sistem syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap 

dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk 

pelunasan sebelum jatuh tempo. Produk ini dilaunching bertujuan 

untuk pembelian mobil baru, second, take over atau pengalihan 

pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

4) KMG BRI Syariah iB

Kepemilikan Multi Guna (KMG) merupakan salah satu 

produk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan 

khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. 

Bank BRI Syariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan 

(EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai 

51 Brosur Kpr Bri Syariah Ib 
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keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas 

karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).52

5) Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB

Setiap muslim pasti merindukan Baitullah, sempurnakan 

kerinduan Anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah. Pembiayaan 

Umrah BRISyariah iB kini hadir membantu nasabah untuk 

menyempurnakan niat  beribadah dan berziarah ke Baitullah. 

Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB mengunakan prinsip 

akad jual beli manfaat/jasa (ijarah Multijasa). 

b. Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

1)  Tabungan BRI Syariah iB

a) Tabungan FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah) BRI 

Syariah iB

Akad yang digunakan adalah Wadi’ah Yad 

Dhamanah. Tabungan faedah BRI Syariah iB 

dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan 

dalam melakukan transaksi keuangan dengan faedah yang 

ditawarkan: setoran awal minimal Rp.50.000,-, gratis biaya 

administrasi bulanan tabungan, gratis biaya bulanan kartu 

atm, gratis cek saldo, gratis biaya transfer. Terlebih jika 

menggunakan Kartu ATM BRI Syariah, nasabah akan mudah 

melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRI 

52 Brosur Kepemilikan Multifaedah Purna Bri Syariah Ib 
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Syariah serta di puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM 

Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia. Berbagai 

layanan perbankan yang dapat dilakukan melalui mesin ATM 

BRI Syariah: 

(1) Informasi saldo

(2) Penarikan tunai

(3) Ganti PIN

(4) Ke rekening di BRI Syariah maupun bank lainnya 

(5) Pembayaran tagihan: Telkom PSTN, Telkomvision, 

internet Speedy, telco pascabayar (Flexi, Kartu HALO, 

XL, AXIS, esia, smartfren), PLN (pascabayar, non 

tagihan listrik).

(6) Pembayaran pembelian : telco prabayar (Telkomsel 

SIMPATI, Kartu AS, XL, Axis, esia, Smartfren), PLN 

prabayar/token.

(7) Pembayaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan qurban.

(8) Kartu ATM BRI Syariah juga berfungsi sebagai kartu 

debit untuk membayar belanja Anda tanpa perlu 

menggunakan uang tunai di seluruh merchant berlogo 

Debit Prima.

(9) Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank.
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(10)Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari 

bonus yang diterima.53

b) Tabungan Haji iB

Akad yang digunakan adalah Mudharabah 

Muthlaqah. Untuk mempermudah bagi ummat muslim dalam 

melaksanakan ibadah haji, BRI Syariah mempersembahkan 

produk tabungan haji dengan mendapatkan berbagai 

kemudahan antara lain: setoran awal ringan mulai Rp. 

50.000,- gratis biaya adiministrasi bulanan, bagi hasil yang 

kompetitif dan pemotongan zakat secara otomatis, gratis 

asuransi jiwa dan kecelakaan, transaksi online dengan 

SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk 

kepastian porsi keberangkatan haji, tersedia pilihan ibadah 

Haji Reguler (Rp. 25 juta) dan Haji Khusus (USD. 4.000) 

untuk mendapatkan porsi keberangkatan. 

c) Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) iB

Tabungan SimPel adalah tabungan untuk siswa yang 

diterbitkan dengan persyaratan mudah dan sederhana serta 

fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak 

dini. Kemudahan yang diperoleh yaitu: setoran awal minimal 

Rp. 1.000,- minimal setoran selanjutnya Rp. 1000,- saldo 

minimum Rp. 1.000,- limit penarikan Rp. 500.000,-/hari, 

53 Brosur Tabungan Faedah Bri Syariah Ib 
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dapat diberikan kartu ATM (pilihan), dapat diberikan fasilitas 

e-channel berupa Mobile BRIS, SMS BRIS, dan phone 

banking (call BRIS), serta tabungan ini menggunakan akad 

wadi’ah.

d) TabunganKU dan Tabungan Impian iB

TabunganKU merupakan tabungan seperti tabungan 

faedah hanya berbeda ketentuan dan fasilitasnya saja. 

Ketentuan produk ini yaitu setoran awal dan saldo minimum 

Rp. 20.000,- tidak mendapatkan kartu ATM, dan akad yang 

digunakan adalah Wadi’ah yad Dhamanah. Sedangkan 

Tabungan Impian adalah tabungan berjangka dari BRI 

Syariah dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah Muthlaqah) 

yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan 

terencana.54

2) Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan untuk 

kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip 

titipan (wadi’ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro. Keuntungan dan 

fasilitas yang diberikan berupa Online real time di seluruh kantor 

BRI Syariah dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap 

bulannya. 

54  Brosur Tabungan Impian Ib
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3) Deposito BRI Syariah iB

Akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah. Pada 

produk ini mempunyai fasilitas: aman karena diikutsertakan dalam 

program penjaminan pemerintah, tersedia pilihan jangka waktu 1, 

3, 6, dan 12 bulan, bagi hasil yang kompetitif, pemotongan zakat 

secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan, pemindahbukuan 

otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening 

tabungan atau giro, dapat diperpanjang secara otomatis dengan 

nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat diperpanjang, dapat 

dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

B. Hasil Pengujian Deskripsi

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai latar belakang sampel 

penelitian, maka sub bab ini akan disampaikan hal-hal penting dalam 

penafsiran penelitian. Gambaran sampel yang akan dibahas berupa jenis 

kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan lama menggunakan 

produk/jasa. Dalam penelitian ini, populasi yang nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo dengan jumlah 8116 nasabah, karena keterbatasan waktu dan biaya 

maka penulis hanya mengambil sampel 100 responden.

Tabel 1.7 Profil responden

Statistics

Umur JenisKelamin Pendidikan Pekerjaan

LamaMemakaiPr

oduk

Valid 100 100 100 100 100N

Missing 0 0 0 0 0



60

Umur

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

15 1 1.0 1.0 1.0

17 2 2.0 2.0 3.0

18 3 3.0 3.0 6.0

19 7 7.0 7.0 13.0

20 11 11.0 11.0 24.0

21 38 38.0 38.0 62.0

22 10 10.0 10.0 72.0

23 5 5.0 5.0 77.0

25 2 2.0 2.0 79.0

27 1 1.0 1.0 80.0

28 1 1.0 1.0 81.0

29 4 4.0 4.0 85.0

30 3 3.0 3.0 88.0

31 1 1.0 1.0 89.0

32 2 2.0 2.0 91.0

34 2 2.0 2.0 93.0

36 1 1.0 1.0 94.0

39 1 1.0 1.0 95.0

42 1 1.0 1.0 96.0

55 1 1.0 1.0 97.0

L 3 3.0 3.0 100.0

Valid

Total 100 100.0 100.0

JenisKelamin
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

21 3 3.0 3.0 3.0

L 22 22.0 22.0 25.0

P 75 75.0 75.0 100.0

Valid

Total 100 100.0 100.0

Pendidikan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

DIPLOMA 2 2.0 2.0 2.0

SARJANA 12 12.0 12.0 14.0

SMA 81 81.0 81.0 95.0

SMP 5 5.0 5.0 100.0

Valid

Total 100 100.0 100.0

Pekerjaan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Guru 7 7.0 7.0 7.0

IRT 1 1.0 1.0 8.0

Mahasisw 69 69.0 69.0 77.0

Manajeme 1 1.0 1.0 78.0

Pedagang 3 3.0 3.0 81.0

Pelajar 3 3.0 3.0 84.0

PNS 1 1.0 1.0 85.0

Staf 1 1.0 1.0 86.0

TNI 1 1.0 1.0 87.0

Wiraswas 12 12.0 12.0 99.0

Wiswasta 1 1.0 1.0 100.0

Valid

Total 100 100.0 100.0

LamaMemakaiProduk

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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< 1 Th 41 41.0 41.0 41.0

<1 Th 2 2.0 2.0 43.0

>3 Th 6 6.0 6.0 49.0

>3th 1 1.0 1.0 50.0

1-2 Th 22 22.0 22.0 72.0

2-3 Th 28 28.0 28.0 100.0

Vali

d

Total 100 100.0 100.0

C. Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Tabel 1.8 Uji Validitas

Correlations
LAY
AN1

LAY
AN2

LAY
AN3

LAY
AN4

LAY
AN5

LAY
AN6

LAY
AN7

LAY
AN8

LAY
AN9

LAYA
N10

LAYA
N11

LAYA
N12

LAYA
N13

Pearson 
Correlation 1 .602

**
.474

**
.464

**
.228

*
.347

**
.268

**
.375

**
.223

* .257** .331** .412** .413**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .023 .000 .007 .000 .026 .010 .001 .000 .000

LAYA
N1

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.602
** 1 .632

**
.279

** .131 .200
*

.330
**

.373
**

.292
** .457** .417** .451** .488**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .005 .193 .046 .001 .000 .003 .000 .000 .000 .000

LAYA
N2

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.474
**

.632
** 1 .249

* .064 .136 .307
**

.380
** .183 .272** .329** .400** .476**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .012 .525 .179 .002 .000 .068 .006 .001 .000 .000

LAYA
N3

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.464
**

.279
**

.249
* 1 .197

*
.424

** .126 .119 .327
** .185 .177 .262** .181

Sig. (2-
tailed) .000 .005 .012 .049 .000 .212 .238 .001 .066 .078 .008 .071

LAYA
N4

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.228
* .131 .064 .197

* 1 .568
**

.309
**

.334
**

.305
** .196 .174 .330** .025

Sig. (2-
tailed) .023 .193 .525 .049 .000 .002 .001 .002 .051 .084 .001 .803

LAYA
N5

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Pearson 
Correlation

.347
**

.200
* .136 .424

**
.568

** 1 .446
**

.323
**

.328
** .023 .267** .380** .194

Sig. (2-
tailed) .000 .046 .179 .000 .000 .000 .001 .001 .819 .007 .000 .053

LAYA
N6

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.268
**

.330
**

.307
** .126 .309

**
.446

** 1 .632
**

.266
** .105 .416** .574** .351**

Sig. (2-
tailed) .007 .001 .002 .212 .002 .000 .000 .008 .297 .000 .000 .000

LAYA
N7

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.375
**

.373
**

.380
** .119 .334

**
.323

**
.632

** 1 .345
** .496** .348** .441** .278**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .238 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .005

LAYA
N8

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.223
*

.292
** .183 .327

**
.305

**
.328

**
.266

**
.345

** 1 .301** .328** .223* .233*

Sig. (2-
tailed) .026 .003 .068 .001 .002 .001 .008 .000 .002 .001 .026 .019

LAYA
N9

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.257
**

.457
**

.272
** .185 .196 .023 .105 .496

**
.301

** 1 .204* .152 .213*

Sig. (2-
tailed) .010 .000 .006 .066 .051 .819 .297 .000 .002 .042 .130 .034

LAYA
N10

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.331
**

.417
**

.329
** .177 .174 .267

**
.416

**
.348

**
.328

** .204* 1 .513** .452**

Sig. (2-
tailed) .001 .000 .001 .078 .084 .007 .000 .000 .001 .042 .000 .000

LAYA
N11

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.412
**

.451
**

.400
**

.262
**

.330
**

.380
**

.574
**

.441
**

.223
* .152 .513** 1 .479**

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .008 .001 .000 .000 .000 .026 .130 .000 .000

LAYA
N12

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation

.413
**

.488
**

.476
** .181 .025 .194 .351

**
.278

**
.233

* .213* .452** .479** 1

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .071 .803 .053 .000 .005 .019 .034 .000 .000

LAYA
N13

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

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

Correlations

UNGGUL1 UNGGUL2 UNGGUL3 UNGGUL4 UNGGUL5

Pearson 
Correlation 1 .462** .373** .234* .506**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .019 .000

UNGGUL
1

N 100 100 100 100 100



64

Pearson 
Correlation .462** 1 .598** .230* .461**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .022 .000

UNGGUL
2

N 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .373** .598** 1 .179 .405**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .075 .000

UNGGUL
3

N 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .234* .230* .179 1 .580**

Sig. (2-tailed) .019 .022 .075 .000

UNGGUL
4

N 100 100 100 100 100
Pearson 
Correlation .506** .461** .405** .580** 1

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

UNGGUL
5

N 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

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

  Correlations

PUAS1 PUAS2 PUAS3 PUAS4 PUAS5 PUAS6

Pearson Correlation 1 .518** .514** .331** .207* .348**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .038 .000
PUAS1

N 100 100 100 100 100 100
Pearson Correlation .518** 1 .180 .229* .216* .426**

Sig. (2-tailed) .000 .074 .022 .031 .000
PUAS2

N 100 100 100 100 100 100
Pearson Correlation .514** .180 1 .373** .365** .338**

Sig. (2-tailed) .000 .074 .000 .000 .001
PUAS3

N 100 100 100 100 100 100
Pearson Correlation .331** .229* .373** 1 .281** .297**

Sig. (2-tailed) .001 .022 .000 .005 .003
PUAS4

N 100 100 100 100 100 100
Pearson Correlation .207* .216* .365** .281** 1 .504**

Sig. (2-tailed) .038 .031 .000 .005 .000
PUAS5

N 100 100 100 100 100 100
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Pearson Correlation .348** .426** .338** .297** .504** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .003 .000

PUAS6

N 100 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

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

b. Uji Reliabilitas

Tabel 1.9 Uji Reliabilitas

1) Kualitas Pelayanan
Case Processing Summary

N %

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Cases

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha N of Items

.880 13

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

KUAL1 3.4667 .86037 30

KUAL2 3.2667 .86834 30

KUAL3 3.5000 .62972 30

KUAL4 3.7667 .62606 30

KUAL5 3.5667 .72793 30

KUAL6 3.7333 .73968 30

KUAL7 3.9000 .80301 30

KUAL8 3.8667 .62881 30

KUAL9 3.6667 .66089 30

KUAL10 3.6000 .67466 30
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KUAL11 3.7333 .86834 30

KUAL12 3.6667 .71116 30

KUAL13 3.4667 .62881 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

KUAL1 43.7333 30.340 .624 .868

KUAL2 43.9333 29.926 .664 .865

KUAL3 43.7000 31.941 .654 .867

KUAL4 43.4333 31.151 .780 .861

KUAL5 43.6333 33.344 .371 .881

KUAL6 43.4667 33.430 .353 .882

KUAL7 43.3000 32.631 .405 .880

KUAL8 43.3333 32.506 .571 .871

KUAL9 43.5333 32.740 .505 .874

KUAL10 43.6000 32.455 .531 .873

KUAL11 43.4667 29.913 .666 .865

KUAL12 43.5333 31.361 .644 .867

KUAL13 43.7333 32.133 .626 .868

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

47.2000 36.993 6.08220 13

2) Keunggulan Produk
Case Processing Summary

N %

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Cases

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
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Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha N of Items

.615 5

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

UNGGUL1 3.3667 .71840 30

UNGGUL2 3.4000 .49827 30

UNGGUL3 3.5000 .73108 30

UNGGUL4 3.2333 .72793 30

UNGGUL5 3.4667 .57135 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

UNGGUL1 13.6000 2.593 .489 .491

UNGGUL2 13.5667 3.220 .432 .544

UNGGUL3 13.4667 2.878 .334 .583

UNGGUL4 13.7333 3.030 .269 .618

UNGGUL5 13.5000 3.155 .374 .561

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

16.9667 4.240 2.05918 5

3) Kepuasan Nasabah
Case Processing Summary

N %

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Cases

Total 30 100.0
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Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.797 6

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

PUAS1 3.4333 .85836 30

PUAS2 3.3667 .76489 30

PUAS3 3.5333 .62881 30

PUAS4 3.5000 .73108 30

PUAS5 3.0000 .74278 30

PUAS6 3.6000 .67466 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

PUAS1 17.0000 6.345 .606 .753

PUAS2 17.0667 6.616 .636 .745

PUAS3 16.9000 7.334 .579 .762

PUAS4 16.9333 6.961 .572 .761

PUAS5 17.4333 7.289 .464 .786

PUAS6 16.8333 7.523 .466 .784
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Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

20.4333 9.702 3.11485 6

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen (kepuasan nasabah) dan variabel 

independen (kualitas pelayanan dan keunggulan produk) keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji 

normalitas. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah ntuk melihat 

histogram dan melihat normal probability plot. Asumsinya adalah:

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau 

mendekati arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti 

atau mendekati arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas.55

55 Nur Janah, “Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat 
Menjadi Nasabah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Islam Iain Walisongo),” Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 73.
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Tabel 1.10 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
TOTL TOTU TOTP

N 100 100 100
Mean 47.5800 17.4700 21.2600Normal 

Parameters
a

Std. Deviation 6.21692 2.96939 2.94605

Absolute .110 .153 .133
Positive .069 .143 .086

Most 
Extreme 
Differences Negative -.110 -.153 -.133
Kolmogorov-Smirnov Z 1.103 1.529 1.326
Asymp. Sig. (2-tailed) .175 .019 .059
a. Test distribution is 
Normal.

Berdasarkan tabel di atas pada Asymp.Sig (2-tailed) diperoleh 

angka 0,175 untuk variabel kualitas pelayanan, angka 0,019 untuk 

variabel keunggulan produk, dan 0,059 untuk kepuasan nasabah > 

kesimpulannya nilai signifikansi variabel penelitian lebih besar dari 

0,05, berarti datanya berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasok autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi 

antara resudial pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam 

model regresi.56 Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan uji 

Durbin-Watson dari SPSS dengan ketentuan sebagai berikut:

56 Toni Wijaya, Analisis Multivariat Teknik Olah Data Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi 
Menggunakan Spss (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), 54.  
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Tabel 1.11 Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson

1 .756a .571 .562 1.94948 1.725

a. Predictors: (Constant), TOTU, TOTL

b. Dependent Variable: TOTP

Pada output hasil SPSS diatas terlihat bahwa angka Durbin-

Watson sebesar 1,725.maka di dapat pada tabel Durbin-Watson 

sebagai berikut:

Gambar 1.1
Uji Autokorelasi menggunakan Durbin-Watson

daerah tolak daerah penerimaan daerah tolak

D1=1,634 DU=1,715 4-DU=2.285 4-DL=2,366

DW=1,725

Jadi dapat diambil kesimpulan diperoleh nilai DW sebesar 

1,725 dimana nilai DW tersebut lebih besar dari batas atas (DU) 1,715 

dan kurang dari 4-DU=2,285 4-DL=2.366, sehingga dapat disimpulkan 

tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Hasil analisis data di atas terlihat bahwa R Square adalah 0,571 

atau 57,1%. Hal ini berarti sebesar 57,1% kemampuan model regresi 

dari penelitian ini dalam menerangkan variabel dependent. Artinya 
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57,1% variabel kepuasan nasabah bisa dijelaskan oleh variansi dari 

variabel kualitas pelayanan dan keunggulan produk. Dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian 

ini.

3. Regresi Linier Sederhana

Tabel 1.12 Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) 4.748 1.564 3.036 .0031

jumlahpelayanan .347 .033 .732 10.647 .000

a. Dependent Variable: tingkatkepuasan

Y = a + bx

Dimana:

1) Y = tingkat kepuasan nasabah

2) X = data jumlah kualitas pelayanan

3) a = Angka konstan dari unstandardized coefficients  yang dalam 

penelitian ini adalah 4,748. Angka ini berupa angka  konstan yang 

bermakna bahwa besarnya tingkat kepuasan saat ini X (jumlah 

kualitas pelayanan) sama dengan 0.

4) b = Angka koefisien regresi sebesar 0,374. Angka tersebut 

mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1 kualitas pelayanan, 
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tingkat kepuasan akan meningkat sebesar 0,374. Sebaliknya, jika 

angka ini negatif (-), berlaku penurunan pada tingkat kepuasan .

Oleh karena itu, persamaannya menjadi Y = 4,748 + 0,374 X.

Coefficientsa

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

Model B Std. Error Beta T Sig.

(Constant) 9.597 1.314 7.306 .0001

keunggulanproduk .668 .074 .673 9.006 .000

a. Dependent Variable: tingkatkepuasan

Y = a + bx

Dimana:

1) Y = tingkat kepuasan nasabah

2) X = data jumlah keunggulan produk

3) a = Angka konstan dari unstandardized coefficients  yang dalam 

penelitian ini adalah 9,597. Angka ini berupa angka  konstan yang 

bermakna bahwa besarnya tingkat kepuasan saat ini X (jumlah 

keunggulan produk) sama dengan 0.

4) b = Angka koefisien regresi sebesar 0,668. Angka tersebut 

mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1 keunggulan produk, 

tingkat kepuasan akan meningkat sebesar 0,668. Sebaliknya, jika 

angka ini negatif (-), berlaku penurunan pada tingkat kepuasan .

Oleh karena itu, persamaannya menjadi Y = 9,597 + 0,668 X.
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4. Regresi Linier Berganda

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda antara Kualitas 

Pelayanan (X1) dan Keunggulan Produk (X2) terhadap Kepuasan 

Nasabah (Y) denan dibantu program SPSS 16.0 dalam perhitungannya 

diperoleh: 

Tabel 1.13 Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) 4.636 1.513 3.065 .003

jumlahpelayanan .247 .048 .521 5.168 .000

1

keunggulanproduk .280 .100 .282 2.798 .006

a. Dependent Variable: tingkatkepuasan

Y = a + b1 x1 + b2 x2

Dimana:

1) Y = tingkat kepuasan nasabah

2) X1 = data jumlah kualitas pelayanan

3) X2 = data jumlah keunggulan produk

4) a = Angka konstan dari unstandardized coefficients  yang dalam 

penelitian ini adalah 4,636. Angka ini berupa angka konstan yang 

mempunyai arti besarnya tingkat kepuasan saat nilai x1 (jumlah 

kualitas pelayanan) dan  x2 (jumlah keunggulan produk) sama 

dengan 0
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5) b1 = Angka koefisian regresi pertama sebesar 0,247. Angka 

tersebut mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1 kualitas 

pelayanan ke titik layanan membuat tingkat kepuasan turun 0,247.

6) b2 = Angka koefisien regresi kedua sebesar 0,280. Angka tersebut 

membuat arti bahwa setiap penambahan 1 keunggulan produk 

yang diberikan oleh karyawan membuat tingkat kepuasan akan 

naik 0,280.

Oleh karena itu persamaannya menjadi 

Y = 4,636 – 0,247 x1 + 0,280 x2

5. Uji Hipotesis

1) Uji t

Apabila nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka Ha 

diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probability t lebih 

besar dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha. 

Tabel 1.14 Uji t
Coefficientsa

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

Model B Std. Error Beta T Sig.

(Constant) 4.636 1.513 3.065 .003

TOTL .247 .048 .521 5.168 .000

1

TOTU .280 .100 .282 2.798 .006
a. Dependent Variable: TOTP
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Hipotesis

Ha1 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

BRI Syariah 

Ha2 : Keunggulah produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

BRI Syariah

Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai probabilitas t-hitung 

variabel kualitas pelayanan sebesar 0,000<0,05 menunjukkan hipotesis 

alternatif (Ha1) yang diajukan diterima yang berarti kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.

Nilai probability t-hitung variabel kenggulan produk 0,06>0,05 

menunjukkan hipotesis alternatif (Ha2) yang diajukan ditolak dan 

menerima Ho yang berarti keunggulan produk tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah.

2) Uji F

Adapun pengujian dalam uji F ini yaitu dengan menggunakan 

suatu tabel yang disebut dengan tabel ANOVA (Analysis Of Variance) 

apakah variabel kualitas pelayanan dan keunggulan produk 

memberikan pengaruh atau tidak terhadap variabel kepuasan nasabah. 

Melihat nilai signifikan (Sig.<0,05 atau 5%). Jika nilai signifikan < 

0,05 maka Ho ditolak.57 Berikut adalah hasil uji F.

57 Abdurrahman Zain, “Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap 
Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Ummul Quro Al-
Islami),” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 86. 
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Tabel 1.15 Uji F
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 490.594 2 245.297 64.544 .000a

Residual 368.646 97 3.800
1

Total 859.240 99

a. Predictors: (Constant), TOTU, TOTL

b. Dependent Variable: TOTP

Hipotesis

Ha : kualitas pelayanan dan keunggulan produk secara bersama-sama 

mempengaruhi kepuasan nasabah.

Dilihat dari tabel diatas nilai probabilitas F (F-hitung) dalam 

refresi berganda sebesar 0,000<0,05 menjelaskan bahwa hipotesis (Ha) 

yang diajukan diterima yang berarti variabel kualitas pelayanan dan 

keunggulan produk secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan 

nasabah.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian 

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh antara Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan nasabah di BRI 

Syariah KCP Ponorogo, hal ini dapat diketahui dari nilai X1 dengan Y 

adalah sebesar 0,858. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat antara 

X1 dengan Y. maksudnya kuat, koefien regresi variabel kualitas pelayanan 

diketahui juga dari Unstandardized Coefficients yang bernilai positif 0,247 

dan nilai signifikansi dari variabel kualitas pelayanan sebesar 0,000 atau 

lebih kecil dari 0,05, maka Ha2 diterima dan Ho ditolak artinya Kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di BRI Syraiah KCP 

Ponorogo. 

2. Pengaruh antara Keunggulan Produk terhadap kepuasan nasaha di BRI 

Syariah KCP Ponorogo, hal ini dapat diketahui dari nilai X2 dengan Y 

adalah sebesar 0,773. Nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah positif 

dilihat dari nilai probability t-hitung variabel kenggulan produk 0,06>0,05 

menunjukkan hipotesis alternatif (Ha2) yang diajukan ditolak dan 

menerima Ho yang berarti keunggulan produk tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah.

3. Pengaruh kualitas pelayanan dan keunggulan produk terhadap kepuasan 

nasabah di BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan dari analisis 

bahwa dengan taraf kesalahan 5%  dengan R Square adalah 0,571 atau 

74
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57,1%. Hal ini berarti sebesar 57,1% kemampuan model regresi dari 

penelitian ini dalam menerangkan variabel dependent. Artinya 57,1% 

variabel kepuasan nasabah bisa dijelaskan oleh variansi dari variabel 

kualitas pelayanan dan keunggulan produk. Dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

B. Saran 

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun penelitian ini 

masih banyak keterbatasan penelitan, antara lain:

1. Diperlukan kerjasama yang berkesinambungan antara pihak institusi 

maupun masyarakat dengan Bank Syariah dalam upaya memperkenalkan 

dan mendekatkan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi 

mengenai kepuasan dalam memlilih produk maupun dalam pelayanan bagi 

peneliti dan peleliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik 

sejeneis.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor 

mempengaruhi kepuasan nasabah dalam bank syariah tersebut. 

Penambahan variabel baru perlu dilakukan untuk penelitian yang akan 

datang agar menghasilkan gambaran penelitian yang lebih luas tentang 

masalah penelitian yang sedang diteliti. 
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