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ABSTRAK 

Imas Antika Suci Ramadhani, 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kelengkapan 

Fasilitas Terhadap Kepuasan Nasabah dan Emosional Sebagai Variabel Intervening 

(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Madiun). Skripsi. Jurusan Perbankan 

Syariah (PS). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo, pembimbing Dr. Shinta Maharani, S.E., M.AK. 

Kata kunci: Pelayanan, Fasilitas, Emosional, Kepuasan 

Agar mampu bersaing dengan bank lain, sebuah perusahaan perbankan harus 

mempertahankan kepuasan nasabahnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan diantaranya kualitas pelayanan karena pelayanan yang baik merupakan hal terpenting 

yang dibutuhkan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Selain itu fasilitas yang lengkap juga 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah karena fasilitas merupakan bukti fisik yang digunakan 

untuk mencapai kepuasan nasabah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan adalah 

emosional karena emosi merupakan suatu keadaan yang terangsang dan mempengaruhi 

seseorang untuk bertindak. Oleh karena itu perusahaan harus mampu menjaga dan 

mempengaruhi emosi pelanggan agar mereka memiliki emosi yang positif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

emosional nasabah Bank BRI Syariaah Cabang Madiun. (2) pengaruh kelengkapan fasilitas 

terhadap emosional nasabah Bank BRI Syariah Cabang Madiun. (3) pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah Cabang Madiun. (4) pengaruh 

kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah Cabang Madiun. (5) 

pengaruh emosional terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah Cabang Madiun. (6) 

pengaruh secara tidak langsung kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dengan 

emosional sebagai vaariabel intervening. (7) pengaruh secara tidak langsung kelengkapan 

fasilitas terhadap kepuasan nasabah dengan emosional sebagai variabel intervening. 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis jalur (Path Analisys) 

Dari analisis data daapat disimpulkan bahwa: (1) kualitas pelayaanan berpengaruh 

terhadap emosional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. (2)kelengkapan 

fasilitas berpengaruh terhadap emosional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig sebesar 0,000 < 

0,05. (3) ada pengaruh kuaalitas pelayanan terhadap kepuasan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

sig sebesar  0,006 < 0,05. (4) ada pengaruh kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai sig sebesar 0,001 < 0,05. (5) ada pengaruh emosional terhadap 

kepuasan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,005. (6) emosional tidak dapat 

memediasi antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung. (7) ) emosional tidak dapat 

memediasi antara kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi persaingan bisnis menjadi semakin sangat tajam, 

baik dipasar nasional maupun dipasar internasional. Demikian halnya juga 

yang terjadi dalam bisnis perbankan. Persaingan dalam dunia perbankan 

akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan. Ketatnya persaingan bisnis 

mengharuskan setiap lembaga keuangan bekerja dengan baik untuk 

mengatur strategi bagaimana cara menguasai pangsa pasar yang ada. 

Penguasaan pangsa pasar dimaksud agar nasabah yang ada maupun nasabah 

yang dimiliki tetap bertahan dengan perusahaan yang bersangkutan. Dua 

jenis bank yang sering digunakan untuk bertranksasi oleh masyarakat 

Indonesia adalah bank syariah dan bank konvensional. Hal ini dikarenakan 

mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama muslim, peluang ini 

menjadikan bank syariah semakin banyak diminati oleh masyarakat dan 

terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari hari kehari. 

Pesatnya perkembangan yang terjadi menjadikan Bank konvensional tidak 

ingin dikalahkan oleh bank syariah, bank konvensional juga ikut mendirikan 

unit-unit syariah nya sendiri. Seperti halnya bank BRI yang  ikut  serta 

mendirikan unit syariah yaitu Bank BRI Syariah. 

Baik dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang 

memadai harus mendungkung perkembangan yang sedang terjadi. Namum 

pada kenyataan banyak hal yang menunjukkan bahwa  sumber daya 
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manusia yang selama ini terlibat dalam lembaga keuangan syariah tetapi 

secara ilmu maupun praktik tidak memiliki pengalaman yang memadai 

dalam perbankan syariah. Kondisi sangat mempengaruhi produktivitas dan 

profesionalisme kinerja perbankan di syariah di Indonesia.  

Kunci utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam 

mempertahankan pelanggan yang dimiliki adalah dengan memprioritaskan 

kepuasan mereka. Kepuasan Pelanggan adalah perasaan (feeling) yang 

dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang memenuhi harapan mereka. 

Namun ditinjau dari perspektif perilaku konsumen, ’Kepuasan Pelanggan’ 

lantas menjadi sesuatu yang kompleks. Perilaku setelah pembelian akan 

menimbulkan sikap puas atau tidak puas pada konsumen, maka kepuasan 

konsumen merupakan fungsi dari harapan pembeli atas produk atau jasa 

dengan kinerja yang dirasakan.1 

Dalam dunia perbankan kepuasan nasabah merupakan faktor utama 

yang menentukan nasabah tetap bertahan dan tidak berpindah kepada 

perusahaan lain. Kepuasan menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh 

setiap perusahaan. karena apabila nasabah merasa puas dengan kinerja yang 

telah diberikan oleh perusahaan, maka itu akan menjadi nilai tambah 

tersendiri untuk perusahaan tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan 

oleh perusahaan untuk tetap menjaga kepuasan nasabah adalah dengan 

                                                           
1 Ajeng Utami Ikasari, “Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan” Diponegoro Journal Of Social and Politic, (2013), 5. 
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melakukan pembenahan kualitas, baik dari segi pelayanan maupun 

kelengkapan fasilitas yang harus disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.  

Faktor penting yang mendukung kepuasan nasabah adalah kualitas 

pelayanan. Kualitas pelayanan memberikan kontribusi tetap terhadap 

kepuasan nasabah itu sendiri. Perbankan di Indonesia harus mampu 

memiliki daya saing untuk menarik nasabah dengan cara memberikan 

penawaran yang kompetitif dan memberikan kepuasan dalam hal pelayanan. 

Dlam hal ini nasabah menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan, karena jika nasabah diabaikan maka akan mengakibatkan 

kegagalam dalam penjualan produk atau jasa bank, sehingga profitabilitas 

bank tersebut akan mengalami penurunan. 

Menurut Nasution sebagaimana yang dikutip dalam jurnal yang 

ditulis oleh Tetty Yuliaty menyatakan bahwa kepuasan ditunjukkan dengan 

kualitas pelayanan yang mereka rasakan dan ditandai dengan sikap positif 

terhadap karyawan dan keinginan untuk melakukan pembeli ulang.2 Oleh 

sebab itu bank harus menjaga agar nasabah merasa diperhatiakan dan 

dipentingkan segala kebutuhan dan keinginannya. Dengan demikian 

nasabah tidak akan berpindah pada bank lain.  

Kualitas pelayanan yang baik merupakan hal terpenting yang 

dibutuhkan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Menurut M. Nur 

Rianto ukuran kualitas pelayanan bukan ditentukan oleh pihak yang 

                                                           
2 Tetty Yulity,”Pengaruh Kualitas Layanan Internet Bangking dan Brand Equality 

Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Aksara,”Jurnal 

Manajemen dan Bisnis, 02 (Oktober 2014), 121. 
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melayani (perusahaan) saja, tetapi lebih bannyak ditentukan oleh pihak yang 

dilayani, karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat 

mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam 

memenuhi kepuasan.3 

Selanjutnya fasilitas juga merupakan salah satu hal yang berperan 

dalam menciptakan kepuasan nasabah. Dewasa ini nasabah semakin kritis 

dengan ketersediaan fasilitas yang ada di bank. Baik dari kondisi gedung, 

ruang tunggu, tempat parkir, keamanan dan sebagaiannya. Selain fasilitas 

tersebut, fasilitas yang tidak kalah penting dan sangat dibutuhkan oleh 

nasabah dalam rangka memberikan kemudahan dalam bertransaksi adalah 

fasilitas perbankan itu sendiri. Mulai dari sarana transfer antar rekening, 

mobile-banking, sms banking, internet banking, Tarik tunai lewat ATM dan 

sebagainya. 

Menurut Wahyuningtyas fasilitas merupakan segala sesuatu yang 

dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha.4 Dalam arti 

lain dapat dikatakan bahwa fasilitas merupakan salah satu sarana yang 

digunakan untuk menjembatani tercapainya suatu keinginan. Bank yang 

memiliki fasilitas lengkap akan membuat nasabah menjadi lebih nyaman 

dan merasa aman ketika melakukan transaksi dengan bank tersebut. 

Kenyamanan ini yang kemudian akan menimbulkan rasa puas. Dengan 

                                                           
3 M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank (Bandung: Alfabeta, 2010), 210. 
4 Wahyuningtyas, “Manajemen Fasilitas,” dalam 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131414327/pengabdian/C.PDF   ,(diakses pada tanggal 13 

September 2018, jam 22.56). 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131414327/pengabdian/C.PDF
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demikian kelengkapan fasilitas merupakan salah satu bukti fisik yang 

digunakan untuk mencapai kepuasan nasabah.  

Selain faktor tersebut diatas, salah satu faktor lain yang juga 

berpengaruh terhadap kepuasan adalah faktor emosional. Emosi (emotion) 

adalah perasaan atau afeksi yang dapat melibatkan ketergugahan fisiologis, 

pengalaman disadari dan ekspresi perilaku. Emosi dapat dirumuskan 

sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup 

perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dan 

perubahan perilaku.5 Oleh sebab itu, perusahaan harus memberi perhatian 

penting untuk memperhatikan emosi pelanggan,dan berusaha 

mempengaruhi pelanggan sehingga mereka memiliki emosi yang positif. 

Dengan upaya ini diharapkan pemikiran dan perilaku mereka terhadap 

perusahaan, produk dan jasa yang ditawarkan menjadi positif pula.6 Dalam 

hal ini faktor emosional merupakan satu hal yang menjadi pendorong 

pelanggan atau nasabah untuk bisa mencapai kepuasan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Demikian juga kondisi  yang terjadi pada pelayanan dan fasilitas 

yang ada pada Bank BRI Syariah cabang madiun. Dimana setelah dilakukan 

observasi, didapat informasi bahwa pelayanan dan fasilitas yang ada di bank 

                                                           
5 Catur Istiqo M. dan Eddy Poernomo, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Faktor 

Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Hotel The Sun Sidoarjo,” Jurnal Bisnis Indonesia, 

1 (April 2017), 78. 
6 Endang Sulistya Rini, “Analisis Penciptaan Loyalitas Melalui Pengaruh Penerapan 

Strategi Pemasaran Rasional, Emosional, dan Spiritual Terhadap Kepuasan Nasabah PT. Bank 

Sumut Syariah Cabang Utama Medan,” Jurnal Studi Manajelen dan Bisnis, 1 (2015), 63. 
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tersebut sudah dikategorikan baik. Namun setelah ditelusuri melalui 

wawancara dengan beberapa nasabah bank BRI Syariah cabang 

 Madiun pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh bank belum 

bisa memenuhi keinginan nasabah. Seperti halnya dengan antrian. Di Bank 

BRI Syariah Cabang Madiun antrian cukup lama, apalagi untuk bagian 

costumer service, karena disana hanya terdapat 1 costumer service.7 

Sedangkan untuk fasilitas fisik di bank tersebut sudah dikategorikan baik, 

namum untuk fasilitas layanan seperti internet banking dan mobile banking 

masih sering mengalami ganguan atau trouble. Sehingga nasabah kesulitan 

untuk melakukan transaksi dan harus datang langsung ke bank jika ingin 

bertransaksi.8 Mayoritas nasabah Bank BRI Syariah cabang Madiun 

menitipkan dananya dalam bentuk deposito dan tabungan. Dimana dalam 

hal ini dapat dipastikan bahwa nasabah sangat menginginkan kepuasan yang 

didapat dari bank baik dari fasilitas maupun dari pelayanan yang diberikan.  

Faktor yang menjadi penyebab nasabah belum merasa puas adalah 

salah satunya karena adanya dorongan dari emosional mereka. Nasabah 

belum memiliki emosi positif terhadap layanan dan fasilitas yang digunakan 

di Bank BRI Syariah cabang Madiun. Hal ini ditunjukan berdasarkan hasil 

wawancara dengan nasabah Bank BRI Syariah Cabang Madiun yang masih 

mengeluh setelah merasakan pelayanan dan fasilitas yang ada di bank 

tersebut. Mereka merasa bawasanya pelyanan dan fasilitas yang ada belum 

                                                           
7 Wawancara dengan Mariana, 26 februari 2019. 
8 Wawancara dengan imam suwarno, 27 februari 2019. 
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sesuai dengan harapannya, sehingga mereka meliki emosi yang negative 

atau buruk terhadap bank tersebut, sehingga mereka tidak mendapatkan 

kepuasan.9 Menurut Hadi Irawan kepuasan pelanggan ditentukan oleh 

persepsi yang di berikan oleh pelanggan apabila mereka merasa puas atau 

harapannya terpenuhi dan merasa sangat puas apabila harapan pelanggan 

terlampaui.  

Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan terdapat lima faktor 

utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu Kualitas produk, 

Kualitas pelayanan, Emosional, Harga, Biaya.10 Oleh karena itu pihak bank 

harus mampu memberikan pelayanan dan fasilitas sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh nasabah.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kelengkapan 

Fasilitas Terhadap Kepuasan Nasabah Dan Emosional Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BRI Syariah Cabang 

Madiun)”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap emosional nasabah  

Bank BRI Syariah cabang Madiun? 

                                                           
9 Wawancara dengan yayuk, 26 februati 2019. 
10 Hadi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan (Jakarta: Elek media kumputindo, 2002), 

37. 
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2. Bagaimana pengaruh kelengkapan fasilitas terhadap emosional nasabah   

Bank BRI Syariah cabang Madiun? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah   

Bank BRI Syariah cabang Madiun? 

4. Bagaimana pengaruh kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan nasabah  

Bank BRI Syariah cabang Madiun? 

5. Bagaimana pengaruh emosional terhadap kepuasan nasabah Bank BRI 

Syariah cabang Madiun? 

6. Apakah emosional dapat memediasi hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah cabang 

Madiun? 

7. Apakah emosional dapat memediasi hubungan antara kelengkapan 

fasilitas dengan kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah cabang 

Madiun. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualiatas pelayanan 

terhadap emosional nasabah Bank BRI Syariah cabang Madiun. 

2. Untuk mengetahui dan menganalis pengaruh kelengkapan fasilitas 

terhadap emosional nasabah Bank BRI Syariah cabang Madiun. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah Bank BRI Syariah cabang Madiun 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelengkapan fasilitas 

terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah cabang Madiun 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh emosional terhadap 

kepuasan nasabah Bank BRI Syariah cabang Madiun 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara tidak langsung 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dengan emosional 

sebagai variabel intervening. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara tidak langsung 

kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan nasabah dengan emosional 

sebagai variabel intervening. 

D. Kegunaan Penelitian 

     Berdasarkan uraian di atas manfaat yang peneliti harapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh 

gambaran dan informasi mengenai “Analisis Faktor-Fakor yang 

Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Pada Bank BRI Syariah Cabang 

Madiun.” 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh perusahaan 

perbankan khususnya dalam meningkatkan kepuasan nasabah. 



10 
 

 

b. Sebagai kontribusi pengetahuan tentang pengaruh kualitas 

pelayanan dan kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan nasabah 

untuk masyarakat umum. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis peneliti 

menyusunnya ke dalam lima bab yang berkelanjutan dan berhubungan satu 

sama lain. Kelima bab tersebut adalah berikut ini. 

Bab pertama. Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh skripsi, yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua. Landasan Teori, Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, 

Kerangka Berfikir dan Pengajuan hipotesis. Bab ini menjelaskan variabel-

variabel yang akan diteliti yang meliputi landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga. Metode Penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang 

rancangan penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat. Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran 

umum lokasi penelitian yang terdiridari sejarah berdirinya Bank BRI 



11 
 

 

Syariah kantor cabang Madiun, visi misi dan tujuan. Kemudian akan 

dibahas mengenai deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), 

pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima. Penutup. Berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi tentang kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Nasabah 

a. Definisi Kepuasan Nasabah 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapannya, dengan 

berpendapat bahwa apabila kinerja di  bawah harapan, maka 

pelanggan akan kecewa, dan apabila kinerja sesuai dengan harapan, 

maka pelanggan akan merasa puas. Kepuasan pelanggan merupakan 

tujuan utama pelayanan.11 

Menurut Kotler kepuasan merupakan perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspetasi mereka. Jika 

kinerja gagal memenuhi ekspetasi, pelanggan tidak akan puas. Jika 

kinerja sesuai dengan ekspetasi mereka maka pelanggan akan 

merasa puas. Sedangkan apabila kinerja melebihi ekspetasi 

pelanggan maka meraka akan merasa sangat puas atau senang.12  

Dalam konteks teori consumer behavior, kepuasan lebih banyak 

didefinisikan dari perspektif pengalaman konsumen setelah 

                                                           
11 Daryanto dan Ismanto, Konsumen dan Pelayanan Prima, 111. 
12 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 138-139. 
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mengonsumsi suatu produk atau jasa. Kepuasan konsumen diartikan 

sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukan oleh konsumen setelah 

mereka menggunakan atau memperoleh suatu barang atau jasa.13  

Sedangkan Menurut Wells dan Prensky sebagaimana yang 

dikutip oleh Sudaryono dalam buku Manajemen Pemasaran Teori 

dan Implikasi menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen merupakan sikap konsumen terhadap suatu produk atau 

jasa sebagai hasil dari evaluasi konsumen setelah menggunakan 

sebuah produk atau jasa.14  

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

secara keseluruhan secara keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan 

oleh bank atau perusahaan pada akhirnya akan dengan pemberian 

nilai dari pelanggan atas kepuasan yang mereka rasakan. Apabila 

kinerja perusahaan atau bank tersebut harapan, maka pelanggan 

akan kecewa. Sedangkan apabila kinerja sesuai dengan harapan 

maka pelanggan akan merasa puas. Sekarang ini pentingnya faktor 

pelanggan sangat disadari oleh perusahaan. oleh karena itu untuk 

mengukur tingkat kepuasan nasabah, perusahaan harus menciptakan 

serta mengelola suatu sistem untuk mempertahankan dan 

memperoleh nasabah. 

 

                                                           
13 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Terori dan Implementasi (Yogyakarta: CV Andi 

Ofset, 2016), 78-79. 
14 Ibid., 79. 
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b. Prinsip- Prinsip Kepuasan Nasabah 

Menurut sudaryono ada 10 prinsip kepuasan yang harus 

diperhatikan untuk dapat merebut hati pelanggan, yaitu15 : 

1) Menyadari pentingan kepuasan pelanggan, menanam kepuasan 

menuai laba. 

2) Demi mencapai kepuasan pelanggan maka pemilihan pelanggan 

harus diperhatikan dengan benar. Pilihlah pelanggan baru 

kemudian dipuaskan. 

3) Memahami harapan pelanggan, menggali harapan pelanggan, 

mengontrol harapan pelanggan merupakn kunci utama 

menciptakan kepuasan pelanggan,. 

4) Mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan: faktor-faktor pendorong, kepuasan dimulai dari 

pabrik, dimensi kualitas produk, dimensi kualitas pelayanan. 

5) Faktor emosional adalah faktor penting yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. 

6) Pelanggan yang komplain (kepuasan melalui complain, 

menanggapi keluha dengan sistem, efektivitas penanganan 

komplain) adalah pelanggan yang loyal. 

7) Garansi kepada pelanggan adalah lompatan yang besar dalam 

kepuasan konsumen atau pelanggan. 

                                                           
15 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implikasi, 80-81. 
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8) Mendengarkan suara pelanggan melalui pengukuran kepuasan 

pelanggan, memanfaatkan hasil riset kepuasan pelanggan dan 

performa importance mapping. 

9) Peran karyawan sangat penting dalam upaya memuaskan 

konsumen atau pelanggan. 

10) Kepemimpinan adalah teladan bagi kepuasan pelanggan. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah 

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi yang di berikan 

oleh pelanggan apabila mereka merasa puas atau harapannya 

terpenuhi dan merasa sangat puas apabila haarapan pelanggan 

terlampaui. Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan terdapat 

lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu16: 

1) Kualitas produk 

Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

Ada 6 elemen kualitas produk yaitu: performance, durability, 

feature, reability, consistency, dan design. 

2) Kualitas pelayanan  

Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa 

puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau 

yang sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu konsep kualitas 

pelayanan yang paling popular adalah servqual yang 

                                                           
16 Hadi irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan. 37. 
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dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zeithaml. 

Berdasarkan konsep ini, kualitas pelayanan mempunyai 5 

dimensi yaitu: Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance 

an Emphaty. 

3) Emosional  

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila 

menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang 

diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi dari nilai 

sosial yang yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap 

merek tertemtu.17 

4) Harga 

Produk yang mempunyai kualitas sama tetapi 

menetapkan harga relative murah akan memberikan nilai tinggi 

kepada pelanggannya. Komponen harga ini relatif tidak penting 

bagi mereka yang tidak sensitif terhadap harga. Untuk industri 

ritel, komponen harga ini sangat penting dan kontribusinya 

relatif besar terhadap kepuasan. 

 

 

5) Biaya  

                                                           
17 Ibid.,38. 
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Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk 

atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa ini.18 

Pada dasarnya puas atau tidak pelanggan atas produk atau jasa 

yang telah digunakan akan berpengaruh pada pola perilaku 

berikutnya. Hal ini bisa dilihat setelah pelanggan melakukan 

pembelian. Apabila pelanggan merasa puas maka mereka cenderung 

akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. 

Pelanggan yang merasa puas akan cenderung memberikan referensi 

kepada orang lain mengenai produk yang telah digunakan. 

Berbeda halnya dengan orang yang tidak memperoleh kepuasan 

dari pembelian barang yang telah dilakukan. Mereka dapa 

melakukan pengembalian produk, atau bahkan dapat mengajukan 

gugatan terhadap perusahaan melalui pengacara karena sudah 

merasa dirugikan. 

d. Metode Pengukuran Kepuasan Nasabah 

     Menurut Kotler sebagaimana yang dikuti Kasmir dalam buku 

Pemasaran Bank ada empat cara yang dapat dilakukan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu19 : 

 

 

                                                           
18 Ibid.,39. 
19 Kasmir, Pemasaran Bank, 163-164. 
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1) Sistem keluhan dan usulan 

Artinya seberapa banyak keluahan atau complain yang 

dilakukan nasabah dalam suatu periode, makin banyak berarti 

makin kurang baik demikian pula sebaliknya. Untuk itu perlu 

adanya sistem dalam menangani keluhan dan usulan 

2) Survei kepuasan konsumen  

Dalam hal ini bank perlu secara berkala melakukan survei baik 

melalui wawancara maupun kuisioner tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan bank tempat nasabah melakukan 

transaksi selama ini. Untuk itu perlu dilakukan survei kepuasan 

konsumen. 

3) Konsumen samara 

Cara lain untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah dapat 

dilakukan dengan mengirim karyawannya atau melalui orang 

lain berpura-pura menjadi nasabah guna melihat pelayanan yang 

diberikan oleh bank secara langsung. Sehingga dapat dilihat 

dengan jelas bagaimana karyawan melayani nasabah 

sesungguhnya. 

4) Analisis mantan pelanggan 

Dengan melihat catatan nasabah yang pernah menjadi nasabah 

bank untuk mengetahui sebab-sebab mereka tidak lagi mau 

menjadi nasabah bank kita.  
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Sedangkan menurut Ricard F. Gerson sebagaimana yang dikutip 

oleh Kasmir dalam buku Pemasaran Bank untuk mengukur kepuasan 

pelanggan ada beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya : 

1) Mempelajari penilaian pelanggan terhadap jasa yang 

ditawarkan. 

2) Menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan, 

keinginan pelanggan dan harapan pelanggan. 

3) Menutup segala kesenjangan yang ada. 

4) Memeriksa apakah mutu pelayanan dan kepuasan sudah sesuai 

dengan harapan atau tidak. 

5) Dengan adanya pengukuran peningkatan kinerja apakah 

mempengaruhi laba atau tidak. 

6) Mempelajari hal apa yang dapat dilakukan dana pa saja yang 

harus dilakuakn di kemudian hari. 

7) Menerapkan proses perbaikan yang berkesinambungan secara 

terus menerus. 

Menurut Fandy Tjiptono pengukuran kepuasan pelanggan 

adalah sebagai berikut 20: 

 

 

 

1) Kepuasan pelanggan keseluruhan 

                                                           
20 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 368. 
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Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan 

adalah langsung menyanyakan kepada pelanggan seberapa puas 

mereka dengan produk atau jasa spesifik tertentu. 

2) Dimensi kepuasan pelanggan 

Cara yang dilakukan untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah 

dengan mengidentifikasi kunci-kunci kepuasan pelanggan, 

meminta pelanggan menilai produk atau jasa perusahaan 

berdasarkan intem-intem spesifik, meminta pelanggan untuk 

menentukan dimensi-dimensi yang menurut mereka paling 

penting dalam menilai kepuasan pelanggan keseluruhan. 

3) Konfirmasi harapan 

Dalam konsep ini, kepuasan pelanggan tidak diukur langsung, 

namun berdasarkan keseuaian/ketidaksesuaian  antara harapan 

pelanggan dengan kinerja aktual produk perusahaan pada 

sejumlah atribut atau dimensi penting. 

4) Niat beli ulang 

Kepuasan pelanggan diukur secara behabivoral dengan jalan 

menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau 

menggunakan jasa perusahaan lagi. 

 

 

5) Kesediaan untuk merekomendasi 
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Kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada 

teman atau keluarga menjadi ukuran yang penting untuk 

dianalisis dan ditindaklanjuti. 

6) Ketidakpuasan pelanggan 

Beberapa macam aspek yang sering dikaji guna mengetahui 

ketidakpuasan pelanggan yaitu komplain, pengembalian produk, 

biaya garansi, penarikan kembali produk dari pasar, gethok tular 

negatif, dan konsumen yang beralih ke pesaing.21 

2. Kualitas Pelayanan 

a. Definisi Kualitas Pelayanan 

kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampuan untuk dapat memuaskan 

kebutuhan dan dapat dinyatakan atau tersirat.22 Menurut Rambat 

Lupiyoadi kualitas adalah perpaduan antara sifat dan karakteristik 

yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi 

persyaratan kebutuhan pelanggan.23 Sedangkan pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

sifatnya tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 

akibat karena adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan 

atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian 

pelayanan dengan maksud untuk memecahkan permasalahan 

                                                           
21 Ibid., 369. 
22 Plilip Kolter dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran (Erlangga, 2008), 143. 
23 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi (Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), 212. 



22 
 

 

konsumen pelanggan.24 Berdasarkan uraian dapat diketahui bahwa 

ciri-cri pelayanan adalah tidak kasat mata dan melibatkan upaya 

manusia (karyawan) atau peralat yang disediakan oleh perusahaan 

penyelenggara layanan. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan 

yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada consume, 

yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.25 

Menurut Kotler sebagaimana yang dikutip oleh Daryanto dalam 

buku Konsumen dan Pelayanan Prima mendefinisakn bahwa 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan dan memberikan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan 

dalam arti luas merupakan usaha apa saja yang mempertimbangkan 

kepuasan pelanggan.26  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan suatu penilaian yang diberikan oleh 

pelanggan atas keunggulan atau keistimewaan suatu produk atau 

layanan secara menyeluruh.  

Perusahaan yang memberikan kualitas pelayanan yang maksimal 

akan menciptakan nilai yang dirasa baik oleh konsumen. Perusahaan 

tidak diperbolehkan hanya mengandalkan fasilitas dan teknologi 

yang tersedia, tetapi juga harus menciptakan kualitas pelayanan yang 

optimal. Setelah konsumen merasakan kualitas pelayanan yang telah 

                                                           
24 Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014), 135. 
25 Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Syariah, 211. 
2626 Ibid., 108. 
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diberikan oleh perusahaan, maka mereka akan memberikan 

penilaian terhadap kualitas pelayanan tersebut.  

Ukuran yang menentukan kualitas pelayanan bukan hanya 

ditentukan oleh pihak yang melayani tetapi lebih banyak ditentukan 

oleh pihak yang dilayanai, karena merekalah yang menikmati 

sehingga bisa mengukur seberapa baik kualitas pelayanan yang telah 

diberikan oleh perusahaan sehingga mereka dapat memenuhi 

kepuasannya. Kualitas pelayanan terbagi atas27 : 

1) Kualitas layanan internal 

Kualitas layanan internal berkaitan dengan interaksi jajaran 

pegawai perusahaan dengan fasilitas yang tersedia. 

2) Kualitas layanan eksternal 

Kualitas layanan eksternal berkaitan dengan kualitas layanan 

yang diberikan kepada pelanggan. 

b. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Dalam salah satu studi mengenai SERVQUAL oleh 

Parasuman dkk sebagaimana dikutip Rambat Lupiyoadi dalam buku 

Manajemen Pemasaran Jasa mengidentifikasikan lima dimensi 

utama dalam mengukur kualiatas jasa, yaitu28 : 

 

1) Berwujud (tangible) 

                                                           
27 Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 220-221. 
28 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi., 216-217. 
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Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

ekstensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan dan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang 

dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

Hal ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan peralatan yang 

digunakan, serta penampilan pegawainya. 

2) Reliabilitas 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan 

waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa 

kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

3) Ketanggapan (responsiveness) 

Yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan 

menunggu menciptakan persepsi yang negatif dalam kualitas 

pelayanan. 

 

 

4) Jaminan dan kepastian (assurance) 
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Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa 

komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, 

kompetensi, dan sopan santun. 

5) Empati (empathy) 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami apa yang mereka inginkan. Hal ini 

diharapkan bahwa suatu perusahaan memiliki pengetahuan dan 

pengertian tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan 

secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan. 

Sedangkan menurut Freddy sebagaimana yang dikutip oleh Nur 

Rianto dalam buku Dasar-Dasar Pemasaran Bank syariah 

mengemukakan ada sepuluh kriteria kepuasan nasabah, yaitu29 : 

1) Reliability (keandalan) 

Yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

Karyawan harus dapat diandalkan oleh nasabah dalam 

mengatasi segala masalah yang timbul dan dialami oleh 

nasabah. 

                                                           
29 Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, 221-222. 
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2) Responsiviness (ketanggapan) 

Yaitu kemampuan untuk menolong nasabah dan ketersediaan 

untuk melayani nasabah dengan baik. Karyawan harus tanggap 

dan melayani nasabah mengatasi kesulitan yang dialami. 

3) Tangibles (bukti fisik)  

Meliputi fasilitas, fisik, pelengkap, dan sarana komunikasi. 

4) Competence (kemampuan) 

Yaitu kemampuan untuk bberkomunikasi dengan baik kepada 

nasabah. 

5) Acces (mudah diperoleh)  

Yaitu kemudahan untuk mendapatkan pelayanan yang 

diinginkan. 

6) Courtecy (keramahan) 

Yaitu sopa santun petugas bank dalam menghadapi nasabah. 

7) Credibility (dapat dipercaya)  

Yaitu pelayanan yang diberikan itu benar-benar dapat dipercaya 

oleh nasabah. 

8) Security (keamanan) 

Yaitu jaminan keamanan bagi nasabah, nasabah tidak perlu 

takut dananya hilang atau rusak, sebab bank mampu menjaga 

dengan baik dana nasabahnya. Untuk memberikan rasa aman ini 

dana nasabahdijaminkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS). 
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9) Understanding (memahami nasabah)  

Yaitu terjadinya saling pengertian antara nasabah dan petugas 

bank. 

10) Communication (komunikasi)  

Yaitu kemampuan dari berkomunikasi secara lancer dan 

meyakinkan. 

 Supaya pelayanan yang diberikan menjadi berkualiatas dan 

memiliki keseragaman maka setiap karyawan perlu dibekali dengan 

pengetahuan mengenai dasar-dasar pelayanan. Pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan tidak selamanya mampu memenuhi apa 

yang diharapkan oleh pelanggan. Karena dalam proses pemberian 

layanan seringkali muncul berbagai kesenjangan. Pelanggan akan 

memilih pemberi layanan yang sesuai dengan harapannya dan 

setelah itu mereka akan membandingkan apa yang telah diharapkan. 

c. Ciri-Ciri Pelayanan yang Baik 

Setiap bank selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk nasabahnya. Ciri-ciri pelayanan yang baik ini harus 

segera diperoleh oleh bank untuk dapat memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan nasabah. Ciri-ciri pelayanan yang baik yang harus 

diberikan oleh berusahaan diantaranya adalah sebagai berikut30 : 

1) Tersedia sarana dan prasarana yang baik 

2) Tersedia karyawan yang baik 

                                                           
30 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Renata Media, 2004), 210-211. 
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3) Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga 

selesai 

4) Mampu melayani secara cepat dan tepat 

5) Mampu berkomunikasi 

6) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

7) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

8) Berusaha memahami kebutuhan nasabah 

9) Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. 

3. Kelengkapan Fasilitas 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Sesuatu yang dapat memudahkan 

dan melancarkan suatu usaha tersebut biasanya berupa benda atau uang. 

Fasilitas dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan 

konsumen dalam memperoleh kepuasan.31  

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen 

dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut. Fasilitas adalah sumber 

daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada 

konsumen. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan 

konsumen dalam usaha yang bergerak dibidang jasa dan bersifat 

                                                           
31 Pieter Palenewen dkk, “Kualitas Layanan dan Fasilitas Pengaruhnya Terhadap Loyalitas 

Nasabah Bank BRI Cabang Pembantu Palu.” Jurnal EMBA, 3 (September 2014), 187. 
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peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk 

mendukung kenyamanan konsumen. 32  

Fasilitas juga dapat diartikan sebagai penyediaan perlengkapan-

perlengkapan fisik untuk memberI kemudahan bagi pelanggan. Selain 

itu fasilitas juga merupakan segala sesuatu yang memudahkan 

konsumen dalam usaha yang bergerak di bidang jasa, maka segala 

fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan, dan kebersihan 

fasilitas harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan apa yang 

dirasakan atau didapat konsumen secara langsung.33 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas 

merupakan wadah yang digunakan oleh perusahaan dalam hal ini bank 

untuk memudahkan setiap kegiatan nasabah yang berhubungan dengan 

kegiatan perbankannya.  

Fasilitas merupakan faktor utama yang menunjang kegiatan suatu 

produk. Mengingat pentingnya fasilitas untuk menunjang pelayanan 

yang diberikan kepada nasabah, suatu bank rela mengerluarkan modal 

yang besar untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas yang ada 

supaya bank bisa beroperasi secara optimal. Fasilitas yang diberikan 

oleh pihak bank sangat beragam, tujuannya adalah tidak lain untuk 

memudahkan nasabah dalam bertransaksi.  

                                                           
32 Edy Haryanto, “ Kualitas Layanan, Fasilitas Dan Harga Pengaruhnya Terhadap 

Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Pada Kantor Samsat Manado,” Jurnal EMBA, 3 (September 

2013), 752. 
33 Riza Wahyu, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Fasilitas dan Emosional Terhadap 

Kepuasan Pelanggan,” Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, 12 (Desember 2015). 
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Fasilitas dapat dibedakan menjadi dua yaitu fasilitas fisik dan 

fasilitas uang. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda 

atau yang dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Fasilitas 

fisik dapat disenut juga dengan fasilitas materill. Karena fasilitas ini 

dapat memberi kemudahan dan kelancaran bagi suatu usaha dan 

biasanya diperlukan sebelum suatu kegiatan berlangsung maka dapat 

juga disebut sebagai sarana materill. Sedangkan fasilitas uang adalah 

segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan sebagai 

akibat dari nilai uang tersebut.34 

Fasilitas perbankan merupakan suatu kemudahan yang diberikan 

oleh bank untuk melancarkan kegiatan operasional. Dengan adanya 

bantuan teknologi dan informasi dimungkinkan fasilitas bank tidak 

hanya bisa dinikmati oleh nasabahnya tetapi juga bisa dinikmati oleh 

nasabah bank lain. Adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, 

jenis-jenis fasilitas perbankan dapat dinikmati di mana saja dan kapan 

saja. Nasabah dapat melakukan cek saldo, transfer, ataupun melakukan 

pembayaran tagihan sehari-hari melaui sarana dan prasarana yang telah 

disediakan oeh Bank BRI Syariah. Fasilitas fisik yang di sediakan oleh 

bank BRI Syariah diantaranya adalah ATM, Internet Bangking, Mobile 

Bangking. 

                                                           
34 Wahyuningtyas, “Manajemen Fasilitas,” dalam 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131414327/pengabdian/C.PDF   ,(diakses pada tanggal 13 

September 2018, jam 22.56). 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131414327/pengabdian/C.PDF


31 
 

 

Setiap pelanggan wajib untuk dipuaskan, karena kalau tidak puas 

pelanggan tersebut memiliki kecenderungan untuk meninggalkan 

perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam 

fasilitas jasa antara lain35: 

1) Sifat dan tujuan organisasi jasa 

Sifat suatu jasa sering kali menentukan berbagai persyaratan 

desainnya. Desain fasilitas yang baik dapat memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya perusahaan mudah dikenali dan 

desain interior bisa menjadi ciri khas atau petunjuk mengenai 

sifat jasa didalamnya. 

2) Ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat 

Sebuah perusahaan membutuhkan lokasi fisik untuk 

mendirikan jasanya perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, 

seperti kemampuan finansial, ketersediaan tanah, peraturan 

pemerintah berkenaan dengan kepemilikan tanah dan lain-lain. 

3) Fleksibilitas  

Fleksibilitas sangat dibutuhkan apabila volume permintaan 

sering berubah, dan apabila spesifikasi jasa cepat berkembang, 

sehingga risiko keuangan menjadi besar. Kedua kondisi ini 

menyebabkan fasilitas jasa harus dapat disesuaikan dengan 

mudah dan memperhitungkan pada kemungkinan 

perkembangan dimasa yang akan datang. 

                                                           
35 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, 160. 
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4) Faktor estetis 

Fasilitas jasa yang tertata secara rapi, menarik dan estetis 

akan dapat meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap suatu 

jasa. 

5) Masyarakat dan lingkungan sekitar 

Masyarakat terutama pemerhati masalah sosial, lingkungan 

hidup, dan lingkungan sekitar fasilitas jasa memainkan peranan 

penting dan berpengaruh besar terhadap perusahaan.  

6) Biaya kontribusi dan operasi 

Kedua jenis biaya ini berpengaruh terhadap desain fasilitas. 

Biaya kontruksi dipengaruhi oleh jimlah dan jenis bahan 

bangunan yang digunakan.  

4. Emosional 

Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti 

bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan 

bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi merujuk pada 

suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis 

dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak.36 

Emosi adalah suatu aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan 

merasakan. Misalnya rasa senang, sedih, kesal, jengkel, marah, tegang, 

dan lain-lain. Emosi pada diri seseorang behubungan erat dengan 

                                                           
36 Catur Istiqo M. Dan Eddy Poernomo, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Faktor 

Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Hotel The Sun Sidoarjo,” Jurnal Bisnis Indonesia, 

1 (April 2017), 78. 
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keadaan psikis tertentu yang distimulasi baik oleh faktor internal 

maupun eksternal.37 

Perasaan atau feeling  merupakan akar yang dalam banyak hal 

mempengaruhi segala perilaku, sebab perasaan terkait dengan emosi. 

Emosi sangat mempengaruhi pemikiran seseorang, emosi membentuk 

dan mempengaruhi penilaian dan emosi membentuk perilaku. Oleh 

sebab itu, perusahaan harus memberi perhatian penting untuk 

memperhatikan emosi  pelanggan,dan berusaha mempengaruhi 

pelanggan sehingga mereka memiliki emosi yang positif. Dengan 

upaya ini diharapkan pemikiran dan perilaku mereka terhadap 

perusahaan, jasa dan fasilitas yang ditawarkan menjadipositif pula.38  

Emosi memiliki peranan ganda dalam kepuasan pelanggan, yaitu emosi 

yang timbul dalam persepsi terhadap kinerja dan emosi yang muncul 

selama proses evaluasi terhadap kinerja.39Jadi, emosi atau emosional 

merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosional 

merupakan motivator perilaku untuk meningkatkan perilaku intensional 

manusia. Faktor emosional adalah rasa bangga, rasa percara diri, rasa 

nyaman, rasa senang. Kepuasan pelanggan merupakan tanggapan 

                                                           
37 Singgih D Gunarsa, Psikologi, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), 62. 
38 Endang Sulityorini dan Yeni Absah, “Analisis Penciptaan Loyalitas Melalui Pengaruh 

Penerapan Strategi Pemasaran Rasional, Emosional, dan Spiritual Terhadap Kepuasan Nasabah PT. 

Bank Sumut Syariah Cabang Utama Medan,” Jurnal Studi Manajemen, 1 (2015). 
39 Winda oktaviana, “Pengaruh Kualitas Layanan, Emosional Pelanggan, Dan Kemudahan 

Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Pelangan,” Jurnal Ilmu Manajemen, volume 2, 1  (januari 

2014), 142 
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emosional yang positif pada evaluasi terhadap pengalaman 

menggunakan produk atau jasa.40  

Menurut Sudaryono Emosional adalah faktor penting yang 

mempengaruhi kualitas pelanggan.41 Dalam dunia perbankan sikap 

emosional nasabah sangat diperlukan. Faktor emosional lebih 

didasarkan pada kepuasan yang dirasakan nasabah ketika mereka 

menggunakan fasilitas dan merasakan pelayanan yang telah diberikan 

oleh bank. Apabila pelayanan dan fasilitas yang mereka baik maka 

emosi positif akan mendorong suasana hati menjadi senang dan 

kemudian mereka akan merasa puas. 

Dimensi dari faktor emosional dibagi menjadi tiga faktor, yaitu42 : 

a. Aspek estetika, yaitu berkaitan dengan bentuk yang dapat meliputi 

besar kecilnya, bentuk sudut, proporsi dan kesimentrisan harapan 

mereka. Nasabah akan merasa puas apabila fasilitas yang diberikan 

sesuai dengan harapan mereka. Misalnya ruang tunggu yang ada di 

bank luas dan tempat parkir yang di sediakan luas. Aspek estetika 

ini pasti akan meningkatkan emosi positif dan akhirnya akan 

mempengaruhi kepuasan konsumen. 

b. Aspek self expressive value yaitu bentuk kepuasan yang terjadi 

karena lingkungan sosial di sekitar mereka. Nasabah bank akan 

                                                           
40 Ahmas Mardalis, “Meraih Loyalitas Pelanggan,” Benefit, 2, Desember 2015, 114. 
41 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 81. 
42 Tony Sitinjak, dkk, Model Matriks Konsumen Untuk Menciptakan Superior Value 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 10-11. 
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merasa puas apabila banyak orang lain memberikan apresiasi 

terhadap fasilitas dan pelayanan yang diperoleh dari bank.  

c. Aspek personality yaitu berkaitan dengan karakter personal.  

Nasabah akan merasa puas apabila dirinya mendapatkan pelayanan 

yang sesuai dengan karakter personal dalam dirinya. 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam telaah pustaka ini, penulis mencoba untuk memberikan ulasan 

sedikit tentang penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang penulis 

ambil, hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikas penelitian. Berikut ini 

beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan 

Tabel 2.1 

Tabel Telaah Penelitian Terdahulu 

No PenulisJudul/Tahun Hasil Penelitian Persamaan dan 

perbedaan 

1.  Dinni Fadila/ Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Dan 

Pengetahuan Nasabah 

Terhadap Kepuasan Pada 

Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Pondok Indah/ 

Jurusan Perbankan 

Syariah  Universitas 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta tahun 2017  

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil uji 

regresi linier berganda 

secara parsial, hasil uji t 

menunjukkan bahwa 

kualiats pelayanan dan 

pengetahuan nasabah 

berpengaruh secara 

signifikan dan positif 

terhadap kepuasan 

nasabah. Sedangkan 

berdasarkan hasil hasil uji 

satatistik regresi linier 

berganda ditemukan 

variabel yang paling 

mempengaruhi kepuasan 

nasabah adalah variabel 

kualitas pelayan, hal ini 

dapat dilihat dari nilai 

Persamaan skripsi yang 

ditulis oleh peneliti 

dengan peneliti tersebut 

adalah sama-sama 

membahas kualitas 

pelayanan dan 

pengaruhnya terhadap 

kepuasan nasabah. 

Persamaan kedua yakni 

sama-sama penulis 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Sedangkan perbedaannya 

adalah dari segi aspek 

yang diambil, peneliti 

mengambil aspek 

kelengkapan fasilitas dan 

faktor emosioal 

sedangkan dalam skripsi 

tersebut mengambil aspek 
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standardized coefficients 

terbesar yaitu 0,579. 

pengetahuan nasabah. 

Perbedaan yang lain 

adalah analisis data yang 

digunakan peneliti 

menggunakan analisis 

jalur sedangkan dalam 

skripsi tersebut 

menggunakan analisis 

regresi 

2.  Septiana Dwi Exmawati, 

dengan /Pengaruh 

Layanan Dan Keunggulan 

Produk Terhadap 

Kepuasan Nasabah Di 

Bank Muamalat 

Tulungangung/ jurusan 

perbankan syariah, 

Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) 

Tulungagung tahun 2014 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil uji 

statistik dari tabel 

coefficient diperoleh 

nilai t sebesat 3,979 

dengan nilai sig. 0,000 < 

0,005 yang berarti H0 

ditolak, dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa 

faktor pelayanan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

Sedangkan dari nilai 

koefisien beta diperoleh 

nilai sebesar 4,14 

ditunjukan oleh variabel 

pelayanan artinya faktor 

pelyanan berpengaruh 

paling dominan terhadap 

kepuasan nasabah. 

 

Persamaan skripsi yang 

ditulis oleh peneliti 

dengan peneliti tersebut 

adalah sama-sama 

membahas kualitas 

pelayanan dan 

pengaruhnya terhadap 

kepuasan nasabah. 

Persamaan kedua yakni 

sama-sama penulis 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Sedangkan perbedaannya 

adalah dari segi aspek 

yang diambil, peneliti 

mengambil aspek 

kelengkapan fasilitas dan 

faktor emosional, 

sedangkan dalam skripsi 

tersebut mengambil aspek 

keunggulan produk. 

Perbedaan yang lain 

adalah analisis data yang 

digunakan peneliti 

menggunakan analisis 

jalur sedangkan dalam 

skripsi tersebut 

menggunakan analisis 

regresi. 

3. Fitri Madona, /Pengaruh 

Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah Pada Pt. Bank 

Syariah Mandiri Kantor 

Cabang 16 Ilir 

Palembang/ jurusan 

perbankan syariah, UIN 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan 

antara kualitas layanan 

dan kepuasan nasabah 

pada PT. Bank Syariah 

Mandiri kantor cabang 

Persamaan skripsi yang 

ditulis oleh peneliti 

dengan peneliti tersebut 

adalah sama-sama 

membahas kualitas 

pelayanan dan 

pengaruhnya terhadap 

kepuasan nasabah. 
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Raden Fatah Palembang 

tahun 2017 

pembantu 16 Ilir 

Palembang. Jika kualitas 

pelayanan meningkat 

maka kepuasan nasabah 

juga akan meningkat, 

sebaliknya jika pelayanan 

menurun kepuasan 

nasabah juga dapat 

menurun.  

 

Persamaan kedua yakni 

sama-sama penulis 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Sedangkan perbedaannya 

adalah dari segi aspek 

yang diambil, peneliti 

mengambil aspek kualitas 

layanan dan kelengkapan 

fasilitas dan faktor 

emosional, sedangkan 

dalam skripsi tersebut 

hanya mengambil aspek 

kualitas layanan. 

Perbedaan yang lain 

adalah analisis data yang 

digunakan peneliti 

menggunakan analisis 

jalur sedangkan dalam 

skripsi tersebut 

menggunakan analisis 

regresi. 

4. Endang Sulistyorini dan 

Yeni Absah,/ Analisis 

Penciptaan Lotalitas 

Melalui Pengaruh 

Penerapan Strategi, 

Pemasaran Rasional, 

Emosional, dan Spiritual 

terhadap Kepuasan 

Nasabah PT. Bank Sumut 

Syariah Cabang Utama 

Medan,/Jurnal Studi 

Manajemen dan Bisnis,/ 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis,/ Universitas 

Sumatera Utara Tahun 

2015 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terkbukti bahwa 

berdasarkan  Hasil Uji F 

menyatakan pemasaran 

rasional, emosional, dan 

spiritual secara serempak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah Bank 

Sumut Syariah Cabang 

Utama Medan.  Hasil Uji 

t menunjukkan bahwa 

pemasaran emosional 

dan spiritual berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah Bank Sumut 

Syariah Cabang Utama 

Medan, begitu pula 

kepuasan nasabah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah Bank 

Adapun persamaan 

skripsi yang ditulis oleh 

peneliti dengan peneliti 

tersebut adalah sama-

sama membahas 

emosional dan 

pengaruhnya terhadap 

kepuasan nasabah. 

Persamaan kedua yakni 

sama-sama penulis 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Sedangkan perbedaannya 

adalah dari segi aspek 

yang diambil, peneliti 

mengambil aspek strategi 

pemasaran rasional, 

emosional dan spiritual. 

Perbedaan yang lain 

adalah analisis data yang 

digunakan peneliti 

menggunakan analisis 

jalur sedangkan dalam 

skripsi tersebut 
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Sumut Syariah Cabang 

Utama Medan. 

Sedangkan pemasaran 

rasional berpengaruh 

tidak signifikan terhadap 

kepuasan nasabah Bank 

Sumut Syariah Cabang 

Utama Medan. Dan Dari 

hasil uji koefisien 

deterinasi pemasaran 

rasional emosional, dan 

spiritual menjelaskan 

kepuasan nasabah 

sebesar 0,808 dan 

sisanya 0,192 

dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak 

dimasukkan dalam 

penelitian. Sedangkan 

kemampuan variabel 

kepuasan nasabah dalam 

menjelaskan loyalitas 

nasabah sebesar 0,588 

dan sisanya 4,412 

dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak 

dimasukkan dalam 

penelitian.  

 

menggunakan penelitian 

asosiatif. 

5.  Fery Sujarwo/Pengaruh 

Pelayanan Teller 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah pada Bank 

Muamalat Salatiga/ 

Jurusan  Perbankan 

Syariah 

Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam./ 

Institut Agama Islam 

Negeri (Iain) Salatiga 

Tahun 2016 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara tangible 

(X1), reliability (X2), 

responsiveness (X3), 

assurance (X4) dan 

emphaty (X5) terhadap 

kepuasan nasabah (Y) 

secara parsial. 

.Berdasarkan pengujian 

secara simultan juga 

menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan 

antara variabel tangible, 

reliability, 

responsiveness, 

assurance, dan emphaty 

secara bersama-sama 

Persamaan skripsi yang 

ditulis oleh peneliti 

dengan peneliti tersebut 

adalah sama-sama 

membahas kualitas 

pelayanan dan 

pengaruhnya terhadap 

kepuasan nasabah. 

Persamaan kedua yakni 

sama-sama penulis 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Sedangkan perbedaannya 

adalah dari segi aspek 

yang diambil, peneliti 

mengambil aspek 

kelengkapan fasilitas dan 
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terhadap kepuasan 

nasabah (Y)  maka dapat 

dikatakan bahwa 

tangible, reliability, 

responsiveness, 

assurance, dan emphaty 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah (Y). 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima 

sehingga hipotesis yang 

menyatakan adanya 

pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama 

antara tangible, 

reliability, 

responsiveness, 

assurance, dan emphaty 

terhadap kepuasan 

nasabah (Y) dapat 

diterima. 

faktor emosional, 

sedangkan dalam skripsi 

tersebut hanya 

mengambil aspek 

pelayanan teller. 

Perbedaan yang lain 

adalah analisis data yang 

digunakan peneliti 

menggunakan analisis 

jalur sedangkan dalam 

skripsi tersebut 

menggunakan analisis 

regresi 

6. Iriana Fatmawati,/ 

Pengaruh Fasilitas dan 

Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah di Lembaga 

Keuangan Mikro 

Syariah,/Jurusan 

Perbankdan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam,/ Institut 

Agama Islam Negeri 

(IAIN) Salatiga tahun 

2015 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

Fasilitas berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah, hal ini 

mengindikasikan bahwa 

semakin lengkap fasilitas 

BMT akan menambah 

kepuasan nasabah. 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah, hal ini 

mengindikasikan bahwa 

semakin baik kualitas 

pelyanan yang diberikan 

BMT Taruna kepada 

nasabah maka akan 

semakin meningkatkan 

kepuasan. Fasilitas dan 

kualitas pelayanan 

terhdap kepuasan secara 

Persamaan skripsi yang 

ditulis oleh peneliti 

dengan peneliti tersebut 

adalah sama-sama 

membahas fasilitas dan 

kualitas pelayanan serta 

pengaruhnya terhadap 

kepuasan nasabah. 

Persamaan kedua yakni 

sama-sama penulis 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Sedangkan perbedaannya 

adalah dari segi aspek 

yang diambil, peneliti 

mengambil aspek 

kelengkapan fasilitas dan 

faktor emosional, 

sedangkan dalam skripsi 

tersebut hanya 

mengambil aspek 

pelayanan dan fasilitas . 

Perbedaan yang lain 
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bersama-sama 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah, hal ini 

mengindikasikan bahwa 

semakin lengkap fasilitas 

dan kualitas pelayanan 

maka akan menambah 

kepuasan nasabah BMT 

Tumang cabang Salagita.  

adalah analisis data yang 

digunakan peneliti 

menggunakan analisis 

jalur sedangkan dalam 

skripsi tersebut 

menggunakan analisis 

regresi 

Penelitian ini melanjutkan kajian tentang kualitas pelayanan dan 

kepuasan nasabah yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini 

menkaji lebih mendalam tentaang fasilitas dan emosional yang belum 

diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.43 Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di 

atas, maka dihasilkan kerangka berfikir yang berupa kerangka asosiatif. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikir 

Variabel X1 : Kualitas Pelayanan 

                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 91 

Z 

Faktor 

Emosional  

Y 

Kepuasan 

nasabah 

X1 

Kualitas Layanan 

 

X2 

Kelengkapan 

Fasilitas 
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Variabel X₂ : Kelengkapan Fasilitas 

Variabel Z : Faktor emosional 

Variabel Y : Kepuasan Nasabah 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka dapat 

diajukan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut: 

a. Jika kualitas pelayanan baik, maka emosional nasabah baik. 

b. Jika kelengkapan fasilitas baik, maka emosional nasabah baik. 

c. Jika kualitas pelayanan baik, maka tingkat kepuasan nasabah tinggi. 

d. Jika kelengkapan fasilitas baik, maka kepuasan nasabah tinggi. 

e. Jika emosional baik, maka tingkat kepuasan nasabah tinggi. 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, sebelum jawaban yang empirik dengan data.44 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
44 Ibid., 96. 
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1. Ho 

 

 

Ha 

: 

 

 

: 

Tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

faktor emosional nasabah pada Bank BRI Syariah 

kantor cabang Madiun. 

Ada pengaruh pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap faktor emosional nasabah pada Bank 

BRI Syariah kantor cabang Madiun. 

 

2. Ho 

 

 

Ha 

: 

 

 

: 

Tidak ada pengaruh kelengkapan fasilitas 

terhadap emosional nasabah pada Bank BRI 

Syariah kantor cabang Madiun. 

Ada pengaruh kelengkapan fasilitas terhadap 

emosional nasabah pada Bank BRI Syariah kantor  

Madiun. 

3. Ho 

 

 

Ha 

: 

 

 

: 

Tidak ada pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah kantor 

cabang Madiun. 

Ada pengaruh pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah kantor 

cabang Madiun. 

4. Ho 

 

 

Ha 

: 

 

 

: 

Tidak ada pengaruh kelengkapan fasilitas 

terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI 

Syariah kantor cabang Madiun. 
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Ada pengaruh kelengkapan fasilitas terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah kantor 

cabang Madiun. 

5. Ho 

 

 

Ha 

: 

 

 

: 

Tidak ada pengaruh emosional terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah kantor cabang 

Madiun. 

Ada pengaruh emosional terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah kantor cabang 

Madiun. 

6. Ho 

 

 

Ha  

: 

 

 

: 

Emosional tidak dapat memediasi hubungan 

antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah cabang Madiun 

Emosional dapat memediasi hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah pada 

Bank BRI Syariah cabang Madiun 

7. Ho 

 

 

Ha  

 : 

 

 

: 

Emosional tidak dapat memediasi hubungan 

antara kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah cabang Madiun 

Emosional dapat memediasi hubungan antara 

kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan nasabah 

pada Bank BRI Syariah cabang Madiun 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat 

sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi 

penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan 

dalam penelitian.45 Berdasarkan jenis datanya penelitian dibagi menjadi 2 

yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu 

penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka. Data yang 

berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan 

suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut.46 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yakni variabel eksogen 

(exogeneous variabel), dan variabel endogen (endogenous variable). 

Variabel eksogen (exogeneous variabel) merupakan variabel yang 

mempengaruhi. Sedangkan variabel endogen (endogenous variable) adalah 

variabel yang dipengaruhi.47 Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

 

                                                           
45Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Pumi Aksara, 1999), 

1. 
46Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder 

Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 20. 
47Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur 

dalam Penelitian (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009 
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1. Variabel Endogen 

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah 

pada Bank BRI Syariah cabang Madiun dan faktor emosional 

sebagai variabel perantara. 

2. Variabel Eksogen  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel eksogen adalah kualitas 

pelayanan, dan kelengkapan fasilitas. 

Dengan demikian, rancangan penelitian ini adalah sebagai gambar : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Skema hubungan variabel X dan Y 

Keterangan: 

1. XI  : Kualitas Pelayanan 

2. X2 : Kelengkapan Fasilits 

3. Z   : Emosional 

4. Y   : Kepuasan Nasabah 

 

 

Z 

Faktor 

Emosional  

Y 

Kepuasan 

nasabah 

X1 

Kualitas Layanan 

 

X2 

Kelengkapan 

Fasilitas 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek 

atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 48 

Sementara definisi operasional variabel merupakan suatu definisi 

yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau 

menspesifikkan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Variabel Operasional dan Definisi Operasional 

Operasional 

variabel 
Definisi Indikator Sumber 

Kualitas 

Layanan 

(X1) 

kualitas pelayanan 

merupakan suatu penilaian 

yang diberikan oleh 

pelanggan atas keunggulan 

atau keistimewaan suatu 

produk atau layanan secara 

menyeluruh 

1. Tangible (berwujud) 

2. Reliabilitas 

3. Responsiveness 

(ketanggapan) 

4. Jaminan dan kepastian 

(assurance) 

5. Empati (Empathy) 

 

Rambat 

lupiyoadi, 

2013 

Kelengkapan 

Fasilitas  

(X2)  

Fasilitas merupakan segala 

sesuatu yang memudahkan 

konsumen dalam usaha 

yang bergerak di bidang 

jasa, maka segala fasilitas 

yang ada yaitu kondisi 

fasilitas, kelengkapan, dan 

kebersihan fasilitas harus 

diperhatikan terutama yang 

1. Fasilitas bank dalam 

kondisi yang baik 

2. Tersedia fasilitas 

ATM 

3. Tersedia fasilitas 

mobile bangking 

4. Tersedia fasilitas 

internet bangking 

Riza 

wahyu, 

2015 

                                                           
48 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D,(Bandung: Alfabeta, 2015) 61. 
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berkaitan dengan apa yang 

dirasakan atau didapat 

konsumen secara langsung 

Emosinal 

(X3)  

Emosi adalah suatu aspek 

psikis yang berkaitan 

dengan perasaan dan 

merasakan. 

1. Rasa senang 

2. Rasa nyaman 

3. Rasa bangga 

4. Rasa percaya diri  

5. Sinngih, D 

Gunarso, 

2008. 

Kepuasan  

(Y) 

kepuasan merupakan 

perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang 

timbul karena 

membandingkan kinerja 

yang dipersepsikan produk 

(atau hasil) terhadap 

ekspetasi mereka 

 

1. Kepuasan pelanggan 

keseluruhan (Overall 

customer 

satisfaction) 

2. Dimensi kepuasan 

pelanggan 

3. Konfirmasi harapan 

4. Nilai beli ulang 

5. Kesediaan untuk 

merekomendasikan 

6. Ketidakpuasan 

pelanggan 

7. Fandy 

Tjiptono, 

2014 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.49 Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah penabung BRI Syariah 

cabang Madiun sebanyak 1500 nasabah.50 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability 

sampling dengan cara simple random sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

                                                           
49 Ibid.,17. 
50 Hasil wawancara dengan Bapak Najam selaku pegawai Bank BRI Syariah cabang 

Madiun pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 10.30 WIB. 
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anggota sampel.51 Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu.52 Syarat untuk dapat dilakukan teknik 

simple random sampling adalah anggota populasi tidak memiliki strata 

sehingga relatif homogen dan adanya kerangka sampel merupakan daftar 

elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel.53 

Berdasarkan teori tersebut penelitian di Bank BRI Syariah cabang Madiun 

tidak memperhatikan strata responden seperti latar pendidikan (SD, SMP, 

SMA, dan Sarjana), dan pekerjaan (PNS, wiraswasta/pedagang, dan petani) 

di mana peneliti mengganggap semua sama. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.54 Arti lain dari sampel adalah kumpulan dari unsur atau 

individu yang merupakan bagian dari populasi. Pengambilan sampel 

dilakukan karena adanya keterbatasan dana, waktu, dan tenaga peneliti.55 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan 

menggunakan random sampling. Random sampling adalah teknik sampling 

yang memberikan peluang yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel.56  

                                                           
51 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 111. 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2016) 

122. 
53 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2013), 31. 
54 Ibid.,, 118.  
55 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012. Cet 1), 8. 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatis, Kuantitatif dan R&D, 

120. 
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Dengan demikian, penentuan sampel dapat dirumuskan dengan 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

n = Banyaknya sampel 

N = Populasi 

e = Standar error 

Maka besar sampel: 

Merujuk pada rumus diatas, maka penentuan jumlah sampel dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

n =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
=  

1500

1 + 1500 (0,05)2
= 316 

Disebabkan karena tersedianya waktu, dana, dan tenaga yang terbatas, 

mungkin saja peneliti terpaksa membatasi jumlah subjek penelitian yang 

diambil.57 Sehingga dalam penelitian ini mengambil sampel 100 responden. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif. Di 

mana data berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi 

matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Jenis data yang 

digunakan peneliti adalah data primer. 

Data primer biasanya didapat dari subjek penelitian dengan cara 

melakukan pengamatan, percobaan atau interview/wawancara. Cara untuk 

                                                           
57Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka Citra, 2016), 94. 
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mendapatkan data primer biasanya melalui observasi /pengamatan 

langsung, subyek diberi lembar yang berisi pertanyaan untuk diisi, 

pertanyaan yang ditujukan untuk responden.58 Untuk memperoleh data 

primer, peneliti melakukan survey kepada nasabah Bank BRI Syariah 

cabang Madiun untuk memperoleh data, variabel kualitas layanan, 

kelengkapan fasilitas, faktor emosional dan kepuasan nasabah. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan berupa observasi, 

dokumentasi dan angket. 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, 

yaitu wawancara dan kueisioner. Sutrisno Hadi mengemukakan 

bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.59 

                                                           
58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi III, 

(Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2010) 84. 
59 Ibid.,145. 
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Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk 

menggali informasi tentang kepuasan nasabah Bank BRI Syariah 

cabang Madiun. 

b. Dokumentasi 

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun 

dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.60 Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.61 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk 

menggali informasi tentang sejarah bank, profil bank, jumlah 

nasabah dan karyawam, struktur organisasi bank, dan data yang 

berkaitan dengan nasabah. 

 

 

c. Angket 

Angket atau kuisioner merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pertanyaan tertulis 

melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya 

                                                           
60 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 221-222. 
61 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

329. 
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dan harus diisi oleh responden.62 Angket yang digunakan dalam 

penelitian adalah angket dengan skala likert yang memuat 4 pilihan 

jawaban, yaitu: (SS) sangat setuju, (S) setuju, (TS) Tidak setuju dan 

(STS) sangat tidak setuju.63 Angket ini digunakan untuk menggali 

informasi tentang pengaruh kualitas pelayanan dan kelengkapan 

fasilitas terhadap kepuasan nasabah. 

Berikut ini pedoman penskoran untuk menilai jawaban nasabah 

bank BRI Syariah cabang Madiun 

Tabel 3.2 

Skor jawaban angket 

Pilihan jawaban Pernyataan positif Pernyataan negatif 

SS 4 1 

S 3 2 

TS 2 3 

STS 1 4 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Instrumen 

Adapun cara yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurannya. Selain itu validitas adalah suatu 

                                                           
62 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 69. 
63 Eko Haryanto, “Perbedaan Skala Likert Lima Dengan Modifikasi Skala Likert Empat 

Skala,” Metodologi Penelitian, (September 2017, 2. 
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ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang 

benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Validitas 

dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian 

terhadap isi sebenarnya yang diukur. 64 

Uji validitas adalah alat untuk mengukur sah atau valid dan 

tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila 

pertanyaan yang kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner itu. Kriteria uji validitas adalah: 

1) Apabila rhitung > rtabel, maka kuesioner valid, 

2) Apabila rhitung < rtabel, maka dapat dikatakn kuesioner tidak 

valid. 

Rumus yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan 

mengggunakan korelasi product moment. 

rxy = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− ∑ 𝑋.∑ 𝑌

√[𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)
2

] [𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)
2

 ]

 

Dimana:  

rxy = koefisien (korelasi antara X dan Y) 

N = jumlah subjek 

X = Jumlah skor item 

Y = Jumlah skor total 

                                                           
64Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus Dilengkapi Contoh Penelitian Bidang 

Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 108. 
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Untuk mempermudah perhitungan peneliti menggunakan 

bantuan program SPSS 16.0 untuk menguji validitas instrumen 

dengan melihat nilai corrected item-total correlation dibandingkan 

dengan nilai r kritik pada tabel harus lebih besar. 

Selanjutnya apabila terdapat item-item pertanyaan yang 

tidak memenuhi kriteria validitas (tidak valid), maka item tersebut 

akan dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang digunakan untuk 

subyek (N) sebanyak 30 adalah mengikuti ketentuan df= N-2, 

berarti 30-2= 28 dengan menggunakan taraf signifikan 5% maka 

diperoleh r tabel = 0,361.65 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan.  

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan internal 

consistency, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali 

saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. 

Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

                                                           
65 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016) 95. 
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instrument. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan 

dengan teknik belah dua dari Spearman Brown, yakni:66 

𝑟𝑖 =
2𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

Di mana: 

𝑟𝑖 = reliabilitas internal seluruh instrument 

𝑟𝑏= korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua67 

Nilai rtabel yang digunakan untuk subyek (N) sebanyak 30 adalah 

mengikuti ketentuan df= N-2, berarti 30-2= 28 dengan menggunakan 

taraf signifikan 5% maka diperoleh rtabel = 0,361 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam 

penyebaran data yang tidak 100% normal (tidak normal sempurna) 

maka dalam analisis hasil penelitian ini menggunakan rumus 

Kolmogorof-Smirnov. Uji normalitas ini dihitung dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0. Apabila jumlah perhitungan  

> 0,05 maka dinyatakan distribusi normal, sebaliknya jika jumlah 

perhitungan < 0,05 maka dinyatakan distribusi tidak normal. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

                                                           
66 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) 

(Bandung: ALFABETA, 2012), 185. 
67 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian. 359. 
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Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap 

variabel bebas saling berhubungan secara linier. Jika seluruh 

variabel bebas berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinearitas.68 

Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikalinieritas. 

Untuk mengetahui terjadi multikalinieritas di antara variabel bebas 

(independent) dalam suatu model regresi dapat dilakukan dengan 

berbagai rumus, yakni uji Klein, VIF (Variance Inflation Factor), 

dan CI (Condition index).69 Pengujian multikalinieritas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus VIF dan dihitung dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0. Apabila nilai VIF suatu 

variabel lebih dari 10 maka terdapat masalah multikolinieritas pada 

variabel, dan sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 maka tidak 

terdapat masalah multikolinieritas pada variabel.70 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedasitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi multikalinieritas. Terdapat tiga metode yang 

dapat digunakan untuk uji heterokedastisitas, yaitu uji Rank 

spearman, uji Park, dan uji White.71 Uji heterokedastisitas ini 

                                                           
68Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponergoro, 2006), 92.  
69 Yuni Prihadi Utomo, Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan SPSS (Surakarta: 

Universitas Muhamadiyah Press, 2007), 161 
70 Ibid., 162. 
71 Ibid., 171. 
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dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0. Apabila 

nilai signifikansi dua sisi koefisien korelasi rank spearman  > 0,05 

maka Ho diterima sehingga tidak terjadi masalah heterokedastisitas, 

sebaliknya apabila nilai signifikansi dua sisi koefisien korelasi rank 

spearman < 0,05 maka Ho ditolak artinya terjadi masalah 

heterokedastisitas.72 

3. Uji Hipotesis 

Secara bahasa hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah, 

dan thesa yang berarti kebenaran. Hipotesis merupakan suatu 

pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja terhadap suatu 

masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus 

diuji secara empiris.73 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji 

signifikansi secara bersama-sama (Uji statistik F) dan Uji signifikan 

parameter individu (Uji statistik t).74 

a. Uji statistik t 

Uji t untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen dengan mengannggap 

variabel lain bersifat konstan. Untuk pengambilan kesimpulannya 

dinyatakan dengan melihat nilai signifikansi dan membandingkan 

dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai, yakni jika nilai 

                                                           
72 Ibid., 176. 
73Iqbal Hasan, Analisis Data Dengan Statistis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 31. 
74Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 2012), 125.  



58 
 

 

probabilitas < nilai alpha (α), maka variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:  

Jika thitung > ttabel artinya variabel bebas mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Jika thitung < ttabel artinya variabel bebas tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Dan pengambilan kesimpulan: 

Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b. Uji statistik F 

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

independen secara keeluruhan terhadap variabel dependen. Untuk 

melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan 

nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig 

lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengajuan hipotesisnya 

adalah: 

Ho: β1 = β2 = ....βn = 0, berarti variabel bebas secara serentak tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

Ha minimal ada β1 yang ≠ 0, berarti variabel bebas memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
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Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:  

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel 

bebas secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel 

bebas secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Dan pengambilan kesimpulan: 

Nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

4. Koefesien Determinasi (R2) 

Koefesien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Koefesien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemapuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dengan 

bentuk presentase.75 

5. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Dalam penelitian ini, analisi jalur (path analysisi)  digunakan 

untuk  mengetahui hubungan sebab akibat yang terjadi, dengan tujuan 

menerangkan akibat langsung dan akibat tidak langsung seperangkat 

variabel, sebagai variabel penyebab terhadap variabel lainnya yang 

                                                           
75Ibid.  
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merupakan variabel akibat.76 Analisis jalur (path analysis)  merupakan 

pengembangan langsung bentuk regresi  berganda dengan tujuan 

memberikan estimasi tingkat kepentingan (magnitude) dan signifikan 

(significance) suatu hubungan sebab akibat hipotekal dalam seperangkat 

variabel. Uji analisi jalur (path analysis) pada penelitian ini 

menggunakan cara mengkalikan koefisien regresi.77 Hubungan 

langsung dalam analisis path terjadi jika satu variabel mempengaruhi 

variabel lainnya tanpa ada variabel ketiga yang memediasi (intervening) 

hubungan kedua variabel tadi. Hubungan tidak langsung adalah jika ada 

variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel ini.78 

 

                                                           
76 Jonathan sarwono,”Mengenaal Path Analysis:Sejarah, Pengertian dan Aplikasi”, Jurnal 

Ilmiah Manajemen Ba=isnis, Volume 11, 2, (November 2011), 287. 
77 Imam Ghozali, aplikasi analisis multivariate dengan program spss ibm spss 21, 

(Semaeang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) 236. 
78 Ibid., 239. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah PT. Bank BRI Syariah 

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

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 

melalui suratnya No. 10/76/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroprasi. PT. Bank 

BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroprasi secara 

konvensional kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRI 

Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank intel modern terkemuka 

dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna, melayani nasabah dengan 

pelayanan prima (service excellent) dan menawarkan beragam produk 

sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. 

Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional 

dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. 

Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap 

sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu 

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang 

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang 
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merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.79 

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah 

ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (persero) Tbk. pada tanggal 19 Desember 2008, untuk 

melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku 

efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh 

Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. 

PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah 

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada segmen 

menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank 

ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan 

perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah 

merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 

dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) Tbk sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan 

bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat 

dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah.80 

 

 

 

 

                                                           
79 Bank Rakyat Indonesia Syariah, Profil Perusahaan, diakses pada 14 Januari 2019 dari 

http://brisyariah.co.id 
80 Ibid., 
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2. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah 

a. Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami kergaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah.  

2) Menyediakan produk dan layana yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan 

pun dan di mana pun.  

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.  

3. Nilai Budaya Kerja –PASTI OKE- 

1) Profesional kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan 

standar teknis dan etika yang telah ditentukan.  

2) Antusias semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan 

mendalam pada setiap aktivitas kerja.  

3) Penghargaan terhadap SDM, menempatkan karyawan sebagai 

modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang 

optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan 

pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik 
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sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, 

terbuka, adil, dan menghargai.  

4) Tawakal, optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-

sungguh, yang dimanifestasikan melalui upaya yang sunguh-

sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.  

5) Integritas, kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan 

etika kerja, nilai-nilai, kabijakan, dan peraturan organisasi secara 

konsisten, sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang 

teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang silut 

untuk melakukannya.  

6) BerOrientasi bisnis, tanggah tehadap perubahan dan peluang, selalu 

berpikir dan berbuat untuk mengahasilkan nilai tambah dalam 

pekerjaannya.  

7) Kepuasan Pelanggan, memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang 

bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di 

lingkungan perusahaan.81 

4. Tujuan BRI Syariah 

BRI Syariah merupakan bank yang terbilang baru, bank yang 

mulai beroprasi pada tahun 2009 ini terus melakukan berbagai persiapan 

dan pembenahan dalam rangka membangun fondasi yang kokoh untuk 

menunjang pertumbuhan bank. Untuk mengembangkan pelayanan 

                                                           
81 Laporan Tahunan, Kemudahan Akses Menguasai Pasar, diakses pada 14 Januari 2019 

dari https://www.brisyariah.co.id/files/reports/annual_2012.pdf 
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jaringan BRI Syariah mengembangkan layanan penjualan melalui 

sinergi dengan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk Unit Pelayanan 

Syariah (UPS) atau Unit Mikro untuk melayani sector UMKM (Usaha 

Mikro Kecil Menengah). BRI Syariah juga akan mempersiapkan 

peluncuran produk baru baik pendanaan maupun pembiayaan, yang 

akan difokuskan pada segmen UMKM dan Konsumer sesuai dengan 

visinya menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk 

kehidupan lebih bermakna. Keseluruhan inisiatif ini tentunya tidak akan 

berhsil dilaksanakan tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal. 

Selain menggiatkan program rekrutmen untuk mengisi posisi lowong, 

BRI Syariah juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja. Hal lain yang tidak kalah 

penting dilakukan BRI Syariah adalah memperkuat sistem teknologi 

informasi untuk mendukung kegiatan.82 

5. Produk Tabungan yang Ada di BRI Syariah Madiun 

Tabungan BRI Syariah iB mempunyai moto “Kemudahan 

bertransaksi yang penuh kebaikan” Tabungan BRI Syariah iB 

merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang 

menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk anda yang 

menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Berbagai produk 

unggulan yang ada di BRI Syariah adalah bertujuan untuk memberikan 

                                                           
82 Bank Rakyat Indonesia, Profil Perusahaan, http://brisyariah.co.id 
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ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih 

berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Adapun fasilitas yang 

ada di BRI Syariah diantaranya adalah:  

a. Fasilitas Serba Mudah yang disingkat dengan FAEDAH.  

b. Kartu ATM BRI Syariah.  

c. Tabungan Haji BRI Syariah iB6 dengan moto “Mewujudkan 

langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah”. Manfaatnya 

Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan 

ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.  

d. Tabungan Impian Syariah iB7 dengan moto “Wujudkan Impian 

dengan Terencana”. Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah 

tabunganberjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang 

dirancang untuk mewujudkan impian Anda dengan terencana. 

Tabungan Impian BRI Syariah iB memberikan ketenangan serta 

kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena 

pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.  

e. 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.  

f. Deposito BRI Syariah iB10 Deposito BRI Syariah iB adalah produk 

investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. 

Keuntungannya dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga 
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shahibul maal tidak perlu kuatir akan pengelolaan dana. 

Fasilitasnya: ARO (Automatic Roll Over), Bilyet Deposito.83 

6. Dana Pihak Ketiga 

Di samping produk-produk yang ditawarkan oleh BRI Syariah 

seperti di atas, BRI Syariah juga memiliki program usaha yang 

disebutkan dana pihak ketiga di antaranya adalah:  

a. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB dengan moto 

”Memberi Solusi Terbaik Mewujudkan Langkah Ke Baitullah”.  

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB 

merupakan layanan pinjaman(qardh) untuk perolehan nomor porsi 

pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan 

jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga 

Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju Baitullah. 

Manfaatnya untuk mendapatkan solusi terbaik serta lebih berkah 

untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai 

syariah.  

b. Gadai BRI Syariah IB.  

Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi 

memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak 

ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, 

aman dan sesuai syariah untuk ketentraman anda. Manfaatnya untuk 

                                                           
83 Ibid., 
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mendapatkan pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena 

pembiayaan sesuai syariah.  

c. KPR BRI Syariah iB.  

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk 

memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian 

dengan mengunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana 

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah 

ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. KPR BRI Syariah iB 

ini memiliki beberapa manfaatnya diantaranya adalah:  

1) Skim pembiayaan adalah jual beli (Murabahah), adalah akad 

jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah 

(fixed margin).  

2) Uang muka ringan  

3) Jangka waktu maksimal 15 tahun  

4) Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu  

5) Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo84 

d. Bank Finance (Pembiayaan Bank). 

Bertujuan untuk membantu nasabah yang memiliki kendala 

dalam hal pembelian rumah, tanah, apartemen atau ruko, maka 

dalam hal ini BRI Syariah akan membantu pihak nasabah yang 

mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:  

                                                           
84  
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1) Pembelian Rumah  

Dalam program ini untuk rumah baru, maksimum 90% dari 

penawaran developer atau nilai pasar yang ditetapkan penilai 

jaminan Bank atau harga jual rumah, mana yang lebih rendah, 

sedangkan untuk rumah bekas, maksimum 80% dari nilai pasar 

(ditetapkan penilai jaminan bank), untuk pembangunan rumah, 

maksimum 80% dari Rencana Anggaran Biaya, selama tidak 

lebih besar dari nilai tanah yang dijaminkan, unuk renovasi 

Rumah, maksimum 100% dari Rencana Anggaran Biaya selama 

tidak lebih besar dari nilai tanah yang dijaminkan, untuk take 

over pembiayaan rumah 100% dari Outstanding pembiayaan 

Bank Konventional/Bank Syariah dan/atau 80% dari nilai pasar 

yang ditetapkan penilai jaminan bank (mana yang terendah). 

2) Pembiayaan Tanah  

Untuk pembiayaan tanah ini BRI Syariah memberikan pinjaman 

maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) 

atau nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank dengan 

pembatasan bahwa untuk tanah real estate, harus dengan 

developer yang sudah bekerjasama dengan bank, serta 

maksimum 50% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan 

bank untuk tanah yang di luar perumahan atau RE.85 

3) Pembiayaan Apartemen  

                                                           
85 Ibid., 



70 
 

 

Dalam hal pembiayaan apartemen yang diajukan oleh nasabah 

maka dalam hal ini Bank BRI Syariah membantu maksimum 

70% dari harga penawaran pengembang (developer) yang sudah 

bekerjasama dengan bank atau maksimum 80% nilai pasar yang 

ditetapkan penilai jaminan bank.  

4) Pembelian Ruko atau Rukan  

Jika Jika nasabah mengajukan permohonan pinjaman untuk 

pembelian Ruko/ Rukan maka pihak Bank BRI Syariah 

mengambulkan maksimum 70% dari harga penawaran 

pengembang (developer) yang sudah bekerjasama dengan Bank 

ataupun maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai 

jaminan Bank. 

e. KLM BRI Syariah IB 

KLM BRI Syariah IB juga merupakan salah satu program 

usaha yang ditawarkan BRI Syariah kepada nasabahnya, program 

usaha ini menawarkan kepada siapapun kini untuk dapat miliki emas 

dengan mudah dan murah.. Kepemilikan Logam Mulia BRI Syariah 

(KLM BRI Syariah iB)15 ini hadir membantu nasabah mewujudkan 

mimpi memiliki emas logam mulia dengan lebih mudah. Manfaat 

kemudahan memiliki logam mulia emas ANTAM 24 karat 

(99,999%) dan lokal dengan sistem pembiayaan cicilan ringan dan 

proses cepat, menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan 

akad Murabahah bil Wakalah.  
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B. Hail Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Untuk keperluan uji validitas instrumen ini peneliti mengambil 

sampel sebanyak 30 nasabah.  

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Kualitas Pelayanan 

 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1. 0,359 0,361 Tidak valid 

2. 0,422 0,361 Valid 

3. 0,522 0,361 Valid 

4. 0,317 0,361 Tidak valid 

5. 0,690 0,361 Valid 

6. 0,559 0,361 Valid 

7. 0,359 0,361 Tidak valid 

8. 0,486 0,361 Valid 

9. 0,413 0,361 Valid 

10. 0,209 0,361 Tidak valid 

11. 0,417 0,361 Valid 

12. 0,300 0,361 Tidak valid 

13. 0,332 0,361 Tidak valid 

14. 0,387 0,361 Valid 

15. 0,285 0,361 Tidak valid 

    Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan validitas item 

instrumen terhadap 15 item soal variabel kualitas pelayanan, terdapat 7 

item soal yang dinyatakan tidak valid yaitu nomor 1,4,7,10,12,13, dan 

15.  

 

 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Kelengkapan Fasilitas 
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No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1. -0,318 0,361 Tidak valid 

2. 0,287 0,361 Tidak valid 

3. 0,602 0,361 Valid 

4. 0,544 0,361 Valid 

5. 0,388 0,361 Valid 

6. 0,537 0,361 Valid 

7. 0,592 0,361 Valid 

8. 0,631 0,361 Valid 

9. 0,346 0,361 Tidak valid 

10. 0,685 0,361 Valid 

11. 0,452 0,361 Valid 

12. 0,640 0,361 Valid 

13. 0,660 0,361 Valid 

14. 0,631 0,361 Valid 

15. 0,470 0,361 Valid 

   Sumber: data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan validitas item 

instrumen terhadap 15 item soal variabel kelengkapan fasilitas, terdapat 

3 item soal yang dinyatakan tidak valid yaitu nomor 1,2 dan 9.  

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Emosional 

 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1. 0,750 0,361 Valid 

2. 0,609 0,361 Valid 

3. 0,201 0,361 Tidak valid 

4. 0,134 0,361 Tidak valid 

5. 0,765 0,361 Valid 

6. 0,814 0,361 Valid 

7. 0,802 0,361 Valid 

8. 0,623 0,361 Valid 

9. 0,634 0,361 Valid 

10. 0,818 0,361 Valid 

11. 0,562 0,361 Valid 

12. 0,130 0,361 Tidak valid 

   Sumber: data primer yang diolah. 
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Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan validitas item 

instrumen terhadap 12 item soal variabel faktor emosional, terdapat 3 

item soal yang dinyatakan tidak valid yaitu nomor 3, 4 dan 12.  

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Kepuasan 

 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1. 0,559 0,361 Valid 

2. 0,015 0,361 Tidak valid 

3. 0,650 0,361 Valid 

4. 0,710 0,361 Valid 

5. 0,522 0,361 Valid 

6. 0,742 0,361 Valid 

7. 0,572 0,361 Valid 

8. 0,564 0,361 Valid 

9. 0,725 0,361 Valid 

10. 0,609 0,361 Valid 

11. 0,599 0,361 Valid 

12. 0,562 0,361 Valid 

13. 0,133 0,361 Tidak valid 

14. 0,408 0,361 Valid 

15. 0,372 0,361 Valid 

16. 0,573 0,361 Valid 

17. 0,510 0,361 Valid 

18. 0,370 0,361 Valid 

19. 0,643 0,361 Valid 

20. 0,588 0,361 Valid 

21. -0,187 0,361 Tidak valid 

Sumber: data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan validitas item 

instrumen terhadap 21 item soal variabel kepuasan, terdapat 3 item soal 

yang dinyatakan tidak valid valid yaitu nomor 2,13 dan 21.  

 

2. Uji Reliabilitas 
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Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk empat 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen 

Variabel 
r total 

tes 

Angka 

kritik 
Keterangan 

Kualitas Layanan 0,890 0,361 Reliabel 

Kelengkapan Fasilitas 0,899 0,361 Reliabel 

Faktor Emosional 0,910 0,361 Reliabel 

Kepuasan 1,333 0,361 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki r total tes > 0,361. Dengan variabel kualitas 

pelayanan, kelengkapan fasilitas, faktor emosionl dan kepuasan dapat 

dikatakan reliabel.  

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

Data penelitian dikumpulkan dengan membagikan kuesioner secara 

langsung kepada responden yang berhasil ditemui. Kuesioner dibagikan 

dengan cara menemui responden langsung dan langsung ataupun tidak 

langsung diisi oleh responden yang merupakan nasabah Bank BRI Syariah 

cabang Madiun. Pengumpulan data secara langsung dengan menemui 

responden, hal ini diharapkan agar lebih efektif dan dapat menjelaskan 

secara langsung tiap pertanyaan di dalam kuesioner. Dari data pengolahan 

kuesioner diperoleh data sebagai berikut: 
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1. Data Sampel Penelitian 

Tabel 4.6 

Penyebaran dan Pengambilan Kuisioner 

Keterangan Jumlah kuesioner Prosentase 

Kuesioner yang disebar 100 100% 

Kuesioner yang kembali 100 100% 

Kuesioner yang digunakan 100 100% 

Kuisioner yang tidak di gunakan - 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari data diatas diketahui bahwa penyebaran kuesioner pada 

penelitian ini adalah sebanyak 100 dan kuesioner yang kembali adalah 

sebanyak 100 (100%). Sedangkan kuesioner yang bisa digunakan 

sebanyak 100 (100%).  

2. Karakteristik Profil Responden 

Objek dalam penelitian ini adalah nasabah Bank BRI Syariah cabang 

Madiun dan sampel yang ditarik berjumlah 100 responden. Responden-

responden dalam penelitian ini memiliki karateristik-karateristik 

penelitian terdiri dari: 

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun mengenai jenis kelamin nasabah Bank BRI Syariah cabang 

Madiun adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 

Jenis Kelamin 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pria 32 32.0 32.0 32.0 

Wanita 68 68.0 68.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

    Sumber: data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa nasabah Bank 

BRI Syariah cabang Madiun yang menjadi responden berjumlah 100 

orang. Responden dengan berjenis kelamin pria sebanyak 32 orang  

dan berjenis kelamin wanita sebanyak 68 orang. Jenis kelamin 

terbanyak yang menjadi nasabah di Bank BRI Syariah cabang 

Madiun  adalah perempuan.  

Gambar 4.1 

Data Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

     Sumber: Data primer yang diolah. 

b. Responden Berdasarkan usia Responden 
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Adapun data mengenai usia nasabah Bank BRI Syariah cabang 

Madiun adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Usia 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <20 Tahun 4 4.0 4.0 4.0 

20-25 Tahun 47 47.0 47.0 51.0 

>25 Tahun 49 49.0 49.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

    Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa nasabah yang 

diambil sebagai responden di Bank BRI Syariah cabang Madiun 

berjumlah 100 orang. peneliti mengelompokkan menjadi tiga 

katagori yaitu usia mereka antara <20 Tahun, 20-25 Tahun, serta 

diatas 35 tahun. Usia nasabah antara <20 tahun ada 4 orang. Usia 

nasabah antara 20-25 tahun sebanyak 47 orang. Usia nasabah diatas 

25 tahun sebanyak 49 orang. Usia terbanyak yang menjadi nasabah 

di Bank BRI Syariah cabang Madiun adalah diatas 25 tahun. Hal ini 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah mereka yang 

telah berumur dewasa. 

 

 

 

Gambar 4.2 
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Data Responden Berdasarkan Usia 

  

                Sumber: Data primer yang diolah. 

c. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Adapun data mengenai pendidikan terakhir nasabah Bank 

BRI Syariah cabang Madiun sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Pendidikan Terakhir 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <SLTA 0 0.0 0.0 0.0 

SLTA 77 77.0 77.0 77.0 

>SLTA 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

     Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa nasabah yang 

diambil sebagai responden di Bank BRI Syariah cabang Madiun 

berjumlah 100 orang dengan pendidikan terakhir mereka 

dikatagorikan menjadi tiga yaitu,<SLTA, SLTA, >SLTA. 

Pendidikan terakhir <SLTA sebanyak 4 orang, pendidikan terkahir 
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SLTA sebanyak 77 orang dan pendidikan terakhir >SLTA sebanyak 

23 orang. Pendidikan terakhir terbanyak yang menjadi nasabah di 

Bank BRI Syariah cabang Madiun adalah SLTA yaitu sebanyak 77 

orang.  

Gambar 4.3 

Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

d. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Adapun data mengenai pekerjaan nasabah Bank BRI Syariah cabang 

Madiun adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Pekerjaan 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS/Pegawai 29 29.0 29.0 29.0 

Wiraswasta 47 47.0 47.0 66.0 

Petani 0 00.0 00.0 66.0 

Lainnya 34 34.0 34.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Sumber : Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa nasabah yang 

diambil sebagai responden di Bank BRI Syariah cabang Madiun 

berjumlah 100 orang. Nasabah yang bekerja sebagai PNS/pegawai 

sebanyak 29 oran, nasabah yang bekerja sebagai wiraswasta 

sebanyak 47 orang, nasabah yang bekerja sebagai petani tidak ada, 

nasabah yang mempunyai pekerjaan lain selain yang disebutkan 

diatas sebanyak 34 orang.  Dengan demikian pekerjaan yang 

dimiliki oleh nasabah Bank BRI Syariah cabang Madiun adalah 

sebagai Wiraswasta, yaitu sebanyak 47 orang. 

Gambar 4.4 

Data Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

e. Responden Berdasarkan Penghasilan 

Adapun data mengenai Penghasilan nasabah Bank BRI 

Syariah cabang Madiun sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Penghasilan 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 1 Juta 8 8.0 8.0 8.0 

1 Juta- 2 Juta 24 24.0 24.0 32.0 

>2 Juta 68 68.0 68.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

   Sumber: data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa nasabah yang 

diambil sebagai responden di Bank BRI cabang Madiun berjumlah 

100 orang. dengan penghasilan yang mereka dapatkan yaitu < 1 Juta 

sebanyak 8 orang, penghasilan antara 1 Juta - 2 Juta sebanyak 24 

nasabah dan penghasilan > 2 juta sebantak 68. Banyaknya 

penghasilan nasabah diatas 2 juta ini dikarenakan nasabah Bank BRI 

Syariah cabang madiun didomintas oleh kalangan kelas atas, yaitu 

yang memikili pekerjaan sebagai PNS dan Wiraswasta. 

Gambar 4.5 

Data Responden Berdasarkan Penghasilan 

 

Sumber: Data primer yang diolah 
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D. Hasil Pegujian Hipotesis 

1. Persamaan 1 (H1 = Kualitas pelayanan terhadap faktor emosional 

dan H2= Kelengkapan fasilitas terhadap faktor emosional) 

a. Hasil Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik yang di pakai dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolineritas. 

a) Uji Normalitas  

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan 

berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini mengunakan 

kolmogorov smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

                Tabel 4.12 Uji Normalitas 

        Sumber: data primer yang diolah. 

b) Uji Heterokedatisitas 

Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: data primer yang diolah 

Asym . Sig . (2 tailed) Standar Normalitas Keterangan 

0,676 > 0,05 Normal 

Variabel Sig Strandart Keterangan 

Kualitas Pelayanana 0,319 > 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas  

Kelengkapan 

fasilitas 

0,055 > 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian variabel yang 

diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas. 

c) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi 

antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation 

Factor (VIF) dan tolerance (α). 

Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas 

 Sumber: data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa uji 

multikolinieritas tidak terjadi karena tolerance value > 0,10 atau 

VIF < 10 

 

 

Variabel Tolerance 
Standar 

Tolerance 
VIF 

Standar 

VIF 
Keterangan 

Kualitas 

Pelayanan 

0,736 > 0,10 1,359 < 10 Tidak Terjadi 

Multikolineartias   

Kelengkapan 

Fasilitas 

0,736 > 0,10 1,359 < 10 Tidak Terjadi  

Multikolineartias 
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b. Hasil Uji Regresi Berganda Kualitas Pelayanan Dan 

Kelengkapan Fasilitas Terhadap Emosional  

Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan dan 

kelengkapan fasilitasterhadap emosional digunakan analisis regresi 

linier berganda. Dalam model analisis regresi linier berganda akan 

diuji secara simultan (uji F) maupun secara parsial (uji t). Ketentuan 

uji signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai berikut:  

Menerima Ha: jika probabilitas (p) ≤ 0,05 artinya kualitas 

pelayanan dan kelengkapan fasilitas secara simultan maupun parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap emosional. Ringkasan 

hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Berganda  

   Sumber: data primer yang diolah. 

 

 

c. Uji Hipotesis 

Variabel  Beta t Hitung Sig t Keterangan 

Kualitas Pelayanan  0,335 3,626 0,000 Signifikan 

Kelengkapan Failitas 0, 382 4,138 0,000 Signifikan 

F Hitung  3,1056    

Sig F 0,000    

Adjusted R Square 0,390    
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1) Uji Regresi Parsial (Uji t) 

a) Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-

hitung Sebesar 3,626 koefisien regresi (beta) 0,335 dengan 

probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan hasil olah data dimana 

nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap emosional nasabah. Ini menunjukkan semakin 

tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI 

Syariah cabang Madiun secara otomatis akan mampu 

meningkatkan emosional. 

b) Kelengkapan Fasilitas 

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-

hitung Sebesar 4,138  koefisien regresi (beta) 0,382 dengan 

probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan hasil olah data dimana 

nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa 

kelengkapan fasilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap emosional nasabah. Ini menunjukkan semakin baik 

kelengkapan fasilitas yang diberikan oleh Bank BRI Syariah 

cabang Madiun secara otomatis akan mampu meningkatkan 

emosional 

 

2) Uji Regresi Simultan (Uji f) 
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Berdasarkan Regresi Simultan, diperoleh nilai F-hitung 

sebesar 31,056 dengan probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan 

ketentuan uji F di mana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 ,kualitas 

pelayanan dan kelengkapan fasilitas secara simultan mampu 

memprediksi perubahan emosional. 

3) Koefisien Determinasi 

Besar pengaruh kualitas pelayanan dan kelengkapan fasilitas 

secara simultan terhadap emosional ditunjukkan oleh nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,390. Artinya, 39% emosional 

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kelengkapan fasilitas. 

2. Persamaan 2 (H3= Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan, H4= 

Kelengkapan Fasilitas Terhadap Kepuasan Dan H5= Emosional 

Terhadap Kepuasan) 

a. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolineritas 

1) Uji Normalitas 

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi 

secara normal atau tidak, uji ini mengunakan kolmogorov 

smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

 

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas 
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  Sumber: data primer yang diolah. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel  Sig Strandart Keterangan 

Kualitas pelayanan 0,929 > 0,05 Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas  

Kelengkapan fasilitas 0,553 > 0,05 Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Emosional  0,803 > 0,05 Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

 Sumber: data primer yang diolah. 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian variabel yang 

diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi 

antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation 

Factor (VIF) dan tolerance (α). 

 

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinieritas 

Asym . Sig . (2 tailed) Standar Normalitas Keterangan 

0,328 > 0,05 Normal 
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Sumber: data primer yang diolah. 

b. Hasil Uji Regresi Berganda Kualitas Pelayanan, Kelengkapan 

Fasilitas dan Emosional Terhadap Kepuasan Nasabah 

Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, kelengkapan 

fasilitas dan emosional terhadap kepuasan nasabah digunakan 

analisis regresi linier berganda. Dalam model analisis regresi linier 

berganda akan diuji secara simultan (uji F) maupun secara parsial 

(uji t). Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai 

berikut: Menerima Ha: jika probabilitas (p) ≤ 0,05 artinya kualitas 

pelayanan, kelengkapan fasilitas dan emosional secara simultan 

maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.19 Hail Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Tolerance 
Standar 

Tolerance 
VIF 

Standar 

VIF 
Keterangan 

Kualitas 

Pelayanan 

0,648 > 0,10 1,544 < 10 Tidak Terjadi 

Multikolineartias   

Kelengkapan 

Fasilitas 

0,625 > 0,10 1,599 < 10 Tidak Terjadi  

Multikolineartias 

Emosional  0,610 > 0,10 1,640 < 10 Tidak Terjadi  

Multikolineartias 
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Variabel Beta t Hitung Sig t Keterangan 

Kualitas pelayanan 0,235 2,804 0.006 Signifikan 

Kelengkapan fasilitas 0,279 3,277 0.001 Signifikan 

Emosional  0,384 4,444 0.000 Signifikan 

F Hitung 41,273    

Sig F 0,000    

Adjusted R Square 0,563    
 

   Sumber: data primer yang diolah. 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji Regresi Parsial (Uji t) 

a) Kualitas Pelayanana 

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-

hitung Sebesar 2.804 koefisien regresi (beta) 0.235 dengan 

probabilitas (p) = 0,006. Berdasarkan hasil olah data dimana 

nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan kualitas 

pelayanan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Ini menunjukkan semakin baik kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah cabang 

madiun secara otomatis akan mampu meningkatkan 

kepuasan nasabah. 

b) Kelengkapan Fasilitas 

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-

hitung Sebesar 3,277  koefisien regresi (beta) 0.279 dengan 

probabilitas (p) = 0,001. Berdasarkan hasil olah data dimana 
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nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa 

kelengkapan fasilitas  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Ini menunjukkan semakin baik 

kelengkapan fasilitas yang disediakan oleh Bank BRI 

Syariah cabang madiun secara otomatis akan mampu 

meningkatkan kepuasan nasabah. 

c) Emosional 

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung 

Sebesar 4,444 koefisien regresi (beta) 0384 dengan 

probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan hasil olah data dimana 

nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa 

emosional  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Ini menunjukkan semakin baikingkat 

emosional yang dirasakan oleh nasbah Bank BRI Syariah 

cabang Madiun tsecara otomatis akan mampu meningkatkan 

kepuasan nasabah tersebut. 

2) Uji Regresi Simultan (Uji f) 

Berdasarkan Regresi Simultan, diperoleh nilai F-hitung 

sebesar 41,273 dengan probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan 

ketentuan uji F dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05, kualitas 

pelayanan, kelengkapan fasilitas dan emosional secara simultan 

mampu memprediksi perubahan kepuasan nasabah. 

3) Koefisien Determinasi 
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Besar pengaruh kualitas pelayanan, kelengkapan fasilitas dan 

emsoional terhadap kepuasan nasabah ditunjukkan oleh nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,563. Artinya, 56,3%  kepuasan 

nasabah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, kelengkapan 

fasilitas dan emosional. 

d. Hasil Uji Path Analysis 

1) Pengaruh  Tidak Langsung Antara kualitas pelayanan 

Terhadap Kepuasan nasabah Melalui emosional Sebagai 

Variabel Intervening Dengan Membandingkan Nilai 

Koefisien Regresi.  

Berikut ini adalah nilai koefisien regresi untuk mengetahui 

apakah emosional mampu memediasi kualitas pelayanan  

terhadap kepuasan nasabah dengan cara mengkalikan nilai 

koefisien antara kualitas pelayanan terhadap emosional dengan 

nilai koefisien emosional terhadap kepuasan nasabah dan hasil 

dari perkalian koefisien tersebut dibandingkan dengan nilai 

koefisien dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, 

hasilnya sebagai berikut :   

a) Koefisien Regresi kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

sebesar  0,235  

b) Koefisien Regresi kualitas pelayanan terhadap emosional 

nasabah sebesar 0,335 
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c) Koefisien Regresi emosional terhadap kepuasan nasabah 

sebesar 0,384 

d) Hasil Perkalian Pengaruh Tidak Langsung variabel X1 

terhadap Y melalui Z ( 0,335 x 0,384) = 0,1286 

Berdasarkan hasil penghitungan pengaruh langsung dan 

tidak langsung kelengkapan kualitas pelayanan dan emosional 

sebagai variabel perantara terhadap kepuasan nasabah yang 

menunjukkan satu komparasi (perhitungan) yang mengarah pada 

rendahnya pengaruh tidak langsung. Dimana kualitas pelayanan 

lebih baik menggunakan pengaruh langsung sebesar 0,235, 

sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,1286 terhadap 

kepuasan melalui perantara faktor emosional.  Artinya kualitas 

pelayanan dapat meningkatkan kepuasan nasabah tanpa ada 

perantara faktor emosional atau tanpa menggunakan pengaruh 

tidak langsung. 

2) Pengaruh  Tidak Langsung Antara Kelengkapan Fasilitas 

Terhadap Kepuasan Nasabah Melalui Emosional Sebagai 

Variabel Intervening Dengan Membandingkan Nilai 

Koefisien Regresi.  

Berikut ini adalah nilai koefisien regresi untuk mengetahui 

apakah emosional mampu memediasi kelengkapan fasilitas 

terhadap kepuasan nasabah dengan cara mengkalikan nilai 

koefisien antara kelengkapan fasilitas terhadap emosional 
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dengan nilai koefisien emosional terhadap kepuasan nasabah 

dan hasil dari perkalian koefisien tersebut dibandingkan dengan 

nilai koefisien dari kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan 

nasabah, hasilnya sebagai berikut :   

a) Koefisien Regresi kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan 

nasabah sebesar  0,279 

b) Koefisien Regresi kelengkapan fasilitas terhadap emosional 

sebesar 0,382 

c) Koefisien Regresi emosional terhadap kepuasan nasabah 

sebesar 0,384 

d) Hasil Perkalian Pengaruh Tidak Langsung variabel X2 

terhadap Y melalui Z (0,382 x 0,384) = 0,146688 

Berdasarkan hasil penghitungan pengaruh langsung dan 

tidak langsung kelengkapan fasilitas dan emosional sebagai 

variabel perantara terhadap kepuasan nasabah yang 

menunjukkan satu komparasi (perhitungan) yang mengarah pada 

rendahnya pengaruh tidak langsung. Dimana fasilitas lebih baik 

menggunakan pengaruh langsung sebesar 0,279, sedangkan 

pengaruh tidak langsung sebesar 0,146688 terhadap kepuasan 

melalui perantara faktor emosional.  Artinya fasilitas dapat 

meningkatkan kepuasan nasabah tanpa ada perantara faktor 

emosional atau tanpa menggunakan pengaruh tidak langsung. 

E. Pembahasan  
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1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Emosional Nasabah Pada 

Bank BRI Syariah Cabang Madiun 

Hipotesis 1 menduga kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap emosional. Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka 

dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara langsung antara 

kualitas pelayanan dengan emosional pada nasabah Bank BRI Syariah 

Cabang Madiun. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kualitas 

pelayanan yang baik akan mempengaruhi emosional nasabah sehingga 

nasabah memiliki presepsi yang baik terhadap bank tersebut. seperti 

halnya pelayanan yang diberikan oleh teller Bank BRI Syariah cabang 

Madiun memberikan pelayanan yang ramah dengan menerapkan 3S 

(senyum, sapa, salam) berdasarkan hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap emosional nasabah, sehingga nasabah akan memberikan 

persepsi yang baik yang diperoleh dari apa yang sudah mereka dapatkan 

dan rasakan. 

Nasabah yang diperlakukan sangat baik dan sopan akan memberikan 

penilaian tersenderi terhadap teller maupun terhadap Bank BRI Syariah 

cabang Madiun. Dilihat dari semua nasabah yang datang mendapatkan 

pelayanan yang sama dari semua pegawai bank yang membuat semua 

orang yang datang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.    

2. Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Terhadap Emosional Nasabah 

Pada Bank BRI Syariah Cabang Madiun 
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Hipotesis 2 menduga kelengkapan fasilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap emosional. Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka 

dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara langsung antara 

kelengkapan fasilitas dengan emosional nasabah pada Bank BRI 

Syariah Cabang Madiun. 

Berdasarkan pernyataan tersebut bank yang memiliki fasilitas 

memadai akan mempengaruhi tingkat emosional nasabah. Semakin 

lengkap fasilitas yang disediakan oleh pihak bank maka nasabah akan 

merasa senang dan nyaman sehingga menciptakan menciptakan emosi 

dan persepsi yang baik. Bank BRI Syariah cabang madiun 

memperhatikan kelengkapan fasilitas yang disediakan untuk nasabah. 

Pihak bank selalu berusaha melengkapi fasilitas yang digunakan 

nasabah dalam bertransaksi sehingga nasabah akan memberikan 

kemudahan dan kenyamanan. Bank BRI Syariah cabang Madiun sangat 

memperhatikan semua aspek  agar nasabah yang datang merasa nyaman 

dan dapat bertransaksi mudah.   

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada 

Bank BRI Syariah Cabang Madiun 

Hipotesis 3 menduga kualitaas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hasil uji hipotesis, 

maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara langsung 

antara kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah Bank BRI Syariah 

cabang Madiun. 
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Kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat 

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan. 

Kualitas pelayanan bisa diwujudkan melalui pemenuhan dan keinginan 

sertta ketepatan penyampaian sehingga mampu mengimbangi harapan 

nasabah. Apabila layanan yang diberikan sesuai dengan harapan 

nasabah, maka kualitas layanan tersebut akan memberikan persepsi 

yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila layanan yang dirasakan jelek 

dari yang diharapka maka kualitas pelayanan akan diperseosikan buruk. 

Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan dari Bank BRI Syariah 

cabang Madiun maka hal tersebut  dapat mempengaruhi kepuasan 

nasabah sehingga nasabah akan semakin senang dan puas terhadap 

layanan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah cabang Madiun. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Dinni Fadila menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

4. Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pada Bank BRI Syariah Cabang Madiun 

Hipotesis 4 menduga kelengkapan faasilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hasil uji hipotesis, 

maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara langsung 

antara kelengkapan fasilitas dengan kepuasan nasabah Bank BRI 

Syariah cabang Madiun.  
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Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen 

dalam memperoleh kepuasan. Karena suatu bentuk jasa tidak dapat 

dilihat, tidak bisa dicium dan tidak bisa diraba maka aspek wujud fisik 

menjadi penting sebagai ukuran dari pelayanan. Pelanggan akan 

menggunakan indera penglihatan untuk menilai fasilitas yang telah 

disediakan oleh pihak perbankan. Persepsi yang terbentuk dari interaksi 

antara nasabah dengan fasilitas jasa berpengaruh terhadap kualitas jasa 

di mata pelanggan.  

Nasabah merasa puas dengan fasilitas yang sangat lengkap dari 

pihak bank. Nasabah yang merasa puas dengan apa yang diberikan akan 

kembali  datang karena pihak bank sangat memperhatikan kenyaman 

dari nasabah yang membuat Bank BRI Syariah cabang Madiun  selalu 

ramai dan dipadati oleh pelanggan yang merasakan kepuasan ketika 

bertransaksi dan menunggu. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iriana 

Fatmawati menyatakan bahwa kelengkapan fasilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

5. Pengaruh Emosional Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank 

BRI Syariah Cabang Madiun 

Hipotesis 5 menduga emosional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara langsung antara emosional 

dengan kepuasan nasabah Bank BRI Syariah cabang Madiun. 
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Faktor emosional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Emosional berkaitan dengan persaan atau emosi 

seseorang. Emosi dapat mempengaruhi pemikiran seseorang. Emosi 

membentuk dan mempengaruhi penilain seseorang terhadap sesuatu 

yang telah dirasakannya. Emosional seperti perasaan aman yang 

dirasakan oleh nasabah akan membuat nasabah merasa puas. Selain itu 

nasabah memilih menjadi nasabah Bank BRI Syariah Cabang Madiun 

karena sebelumnya mereka sudah merasa puas dan percaya terhadap 

apa yang sudah didapat dari Bank BRI Syariah cabang Madiun 

Hal ini sejalan dengan penelitian Endang Sulistya Rini dan Yeni 

Absah yang menyatakan bahwa emosional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

6. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank 

BRI Syariah cabang Madiun Melalui Emosional sebagai Mediasi 

Hasil analisis jalur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

koefisien regresi kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah sebesar 

0,235 sedangkan nilai koefisien kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah melalui emosional sebagai variabel intervening sebesar 0,129  

yang artinya emosional tidak mampu memediasi atau intervening antara 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dikarenakan nilai 

koefisien lebih kecil daripada pengaruh langsung. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara tidak langsung kualitas pelayanan 
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berpengaruh signifikan dan positif terhadap emosional dan emosional 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan nasabah. 

7. Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Terhadap Kepuasan Nasabah 

Bank BRI Syariah Cabang Madiun Melalui Emosional sebagai 

Mediasi 

Hasil analisis jalur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan nasabah 

sebesar 0,279 sedangkan nilai koefisien kelengkapan fasilitas terhadap 

kepuasan nasabah melalui emosional sebagai variabel intervening 

sebesar 0,147  yang artinya emosional tidak mampu memediasi atau 

intervening antara kelengkapan terhadap kepuasan nasabah 

dikarenakan nilai koefisien lebih kecil daripada pengaruh langsung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tidak langsung 

kelengkapan fasilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

emosional dan emosional berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kepuasan nasabah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Kelengkapan Fasilitas terhadap Kepuasan Nasabah dan Emosional sebagai 

variabel intervening” Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah cabang Madiun. 

Setelah dilakukan pengumpulan data, analisis data, dan sebagainya, maka 

diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 

emosional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung   3,626 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi (b1) sebesar 

0,335. nilai sig < 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kualitas pelayanan terhadap emosional. 

2. Kelengkapan fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

emosional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung   4,136 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi (b1) sebesar 

0,382. nilai sig < 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif maka 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kelengkapan fasilitas terhadap emosional. 

3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

kepuasan nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung   2,804 
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dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 dan koefisien regresi (b1) 

sebesar 0,235. nilai sig < 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. 

4. Kelengkapan fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung   3,277 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan koefisien regresi (b1) 

sebesar 0,279. nilai sig < 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kelengkapan fasilitaas terhadap kepuasan nasabah. 

5. Emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung   4,444 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi (b1) sebesar 0,384. 

nilai sig < 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

emosional terhadap kepuasan nasabah.  

6. Emosional tidak dapat memediasi antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

perkalian koefisien regresi kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

(0,335) dengan emosional terhadap kepuasan (0,384) lebih kecil 

dibanging nilai koefisien regresi kualitas ppelayanan terhadap 

kepuasan (0,235) 
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7. Emosional  tidak dapat memediasi antar kelengkaapan fasilitas 

terhadap kepuasan nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

perkalian koefisien regresi kelengkapan fasilitas terhadap kepuasan 

(0,382) dengan emosional terhadap kepuasan (0,384) lebih kecil 

dibanging nilai koefisien regresi kelengkapan fasilitas terhadap 

kepuasan (0,235). 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Bank 

Bagi bank, pelayanan yang diberikan sudah baik dan sudah 

memenuhi ketentuan tentang pelayanan yang baik. Akan tetapi 

hendaknya terus ditingkatkan agar nasabah merasa betah dan puas serta 

akan terjalin hubungan yang kuat antara bank dengan nasabah. Fasilitas 

yang disediakan oleh bank sudah baik, akan tetapi sebaiknya juga lebih 

ditingkatkan lagi, agar nasabah merasa puas dan nyaman menggunakan 

layanan dan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak bank. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian 

bukan hanya pada satu lembaga keuangan saja. 
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