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ABSTRAK 

 

Mashud, Ikhsan Mu’minin Roh, 2018. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap 

Kepuasan nasabah Melalui Strategi Marketing Tabungan Faedah di Bank 

Rakyat Indonesia  Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lukman Santoso, 

M.H. 

 

Kata Kunci:Lokasi, Promosi, Kepuasan Nasabah 

 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

berasal dari perbandingan antara kesan terhadap kinerja suatu produk dengan 

harapan yang dimiliki. Kepuasan nasabah atau pelanggan dipengaruhi oleh 

persepsi kualitas produk, harga, dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang 

bersifat situasi sesaat. Sisi positif dari harapan (expectation) seseorang 

menunjukkan rasa percaya ada sesuatu (produk jasa) yang secara ekonomis dapat 

memberikan keberhasilan, komponen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

seseorang tumbuhnya dorongan untuk memenuhi kesenjangan antara keinginan 

yang ideal dengan yang actual diterima, yang secara subjektif berhubungan 

dengan penilaian, perasaan, atau tidak puas 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis etika 

bisnis Islam terhadap kepuasan nasabah melalui strategi marketing promosi 

tabungan faedah di  BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo, bagaimana 

analisis etika bisnis Islam terhadap kepuasan nasabah melalui strategi marketing 

promosi tabungan faedah di  BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. 

Adapaun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

menggunakan wawancara, dokumentasi, kuesioner atau angket yang diberikan 

kepada 97 responden. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji validasi, uji 

reliabilitas, uji regresi linear sederhana dan uji regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh promosi signifikan terhadap 

kepuasan nasabah bank BRI Syariah Ponorogo diperoleh t hitung >t tabel 8,494 > 

1,985. Pengaruh lokasi yang signifikan terhadap kepuasan nasabah bank BRI 

Syariah Ponorogo t hitung >t tabel 6,210 > 1,985. Adanya pengaruh variabel 

promosi dan lokasi secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah bank BRI 

Syariah Ponorogo diperoleh nilai F hitung > F tabel 41,771< 3,94. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar di 

dunia baru pada akhir-akhir abad ke 20 ini memiliki bank-bank yang 

mendasarkan pengelolaan pada prinsip syariah. Pada tahun 1983 

dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan 

penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (zero interest). 

Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkan paket kebijakan 

Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang yang 

memperkenankan berdirirnya bank-bank baru. Secara kelembagaan bank 

syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia dalah PT Bank Muamalat 

Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka 

jendela syariah (islamic window).
1
 

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-Undang 

tentang perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1, pengertian ini mengandung 

makna bahwa bank itu tidak hanya berfungsi sebagai pengelola uang, 

tetapi juga lebih jauh untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara 

umum.
2
 

                                                           
1
 Khotibul Umam, Perbankan Syariah (jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2016), 20-21. 

2
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2008), 

24. 
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Di Indonesia, Perbankan Islam yang pertama adalah Bank 

Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992. Selanjutnya 

perkembangan ini mengalami perlambatan, namun semenjak 

dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia yang membolehkan perbankan 

konvensional memiliki unit syariah, terjadi akselerasi pertumbuhan 

perbankan syariah yang signifikan. Dengan memanfaatkan 

infrastrukturnya sendiri, termasuk karyawan dan kantor cabangnya.
3
 

. Saat ini perbankan syariah telah memasuki persaingan berskala 

global, merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan ditangani oleh 

bank syariah untuk dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan 

bangsa melalui pemberdayaan ekonomi umat. Terwujudnya sistem 

perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-

hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan 

pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, 

tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan 

masyarakat.
4
 

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas 

dari sistem perbankan di indonesia secara umum. Sistem perbankan 

syariah juga diatur dalam Undang-Undang tentang perbankan no.10 tahun 

1998 di mana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam 

                                                           
3
M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25. 

4
 Zainnudin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 8. 
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memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam 

rangka mewujudkan stuktur perekonomian yang semakin berimbang.
5
 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga perbankan di Ponorogo yang dijalankan dengan prinsip syariah. 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu  Ponorogo berdiri pada tanggal 20 

Juni 2013 dan beralamatkan di jalan Soekarno-Hatta no 2B, Bangunsari, 

Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur. BRI Syariah sebagai 

lembaga yang menjembatani pihak yang membutuhkan dana dengan pihak 

yang kelebihan dana, dalam operasionalnya bergerak pada pemberian 

produk dan jasa kepada nasabah.
6
 

Dalam menjalankan suatu kelembagaan yang berbasis syariah 

pastinya harus memperhatikan etika isnis islam. Etika dalam bisnis 

memang tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat bisnis adalah suatu 

kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan bisnis 

merupakan suatu sistem dalam menawarkan barang atau jasa untuk 

memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat. Etika bisnis Islam 

merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar 

dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan 

dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan 

dengan tuntutan perusahaan.
7
 

                                                           
5
 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 85. 

6
 Gatot, Hasil Wawancara, 03 Januari 2018. 

7 Syaeful Bakhri, Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Indusrty 

Tahu Sari Rasa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam,   Vol. 3, No. 2, Desember 2018, 3. 
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Suatu lembaga keuangan harus mempunyai rencana pemasaran 

untuk mencapai target pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi 

pemasaran adalah pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu di dalamnya 

tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan 

produk di pasar, bauran pemasaran dan tingkat biaya pemasaran yang 

diperlukan.8 

Dalam menumbuhkan kepuasan nasabah dan akhirnya nasabah 

merasa puas tidaklah mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. 

Strategi pemasaran dari sudut pandangan penjual adalah Produk (Product), 

Harga (Price), Lokasi (Location), Promosi (Promotion). Tujuan akhir dan 

konsep strategi pemasaram adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (Total 

Customer Statisfaction).
9
 Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 

dua elemen  strategi marketing yaitu promosi dan lokasi. Tempat disini 

memiliki makna proses fisik dalam mendistribusikan produk dan stategi 

yang dipakai dalam distribusi tersebut. Dengan kata lain yang dimaksud 

place dalam dunia marketing adalah penentuan dan penempatan lokasi 

dimana produk tersebut akan dijual. Sementara promosi lebih 

berhubungan dengan iklan, strategi bagaimana menjual produk secara 

langsung kepada konsumen, public relation dan penjualan secara personal. 

                                                           
8
 Ita Nurcholifah, Strategi Marketing Mi Dalam Perspektif Syariah, Jurnal Khatulistiwa –    

Journal Of Islamic Studies Vol 4 No 1 Maret 2014, 78. 
9
Suzy Widyasari dan Erna Triastuti Fifilia, “Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi dan 

Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Studi Pada Perumahan Graha Estetika Semarang,” 

Tema Telaah Manajemen, Vol 6 edisi 2 (9, 2009), 181. 
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Dalam rangka kegiatan memperlancar arus barang dari produsen ke 

konsumen, maka salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah 

memilih secara tepat saluran distribusi yang akan digunakan.
10

 Namun 

dalam pembahasan penelitian tentang bauran pemasaran disini kita 

konsentrasikan pada pengertian sebagai lokasi fisik bank. Ini berarti 

tempat di mana produk dan jasa bank disediakan untuk dapat dibeli dan 

dimanfaatkan oleh nasabah. Termasuk lokasi bank disini adalah letak 

kantor bank. 

Penentuan lokasi bank merupakan kebijakan yang harus diambil 

dengan hati-hati. Kantor bank harus dibangun di tempat yang strategis, 

yang dekat dengan nasabah berada, mudah pencapaiannya (aksesibilitas), 

dekat dengan penyedia tenaga kerja. Lokasi perlu diseleksi karena 

keberhasilan usaha sangat tergantung pada pemilihan lokasi yang tepat. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu 

bank adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu dekat dengan 

kawasan industri atau pabrik, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat 

dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, dan 

mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi.
11

 Lokasi 

Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo yang terletak di 

pusat kota dan dekat dengan pusat pembelanjaan. Akan tetapi di sekitar 

lokasi Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo banyak sekali 

pesaing lembaga keuangan lainnya yang menyebabkan pemilihan dan 

                                                           
10

 Mursid, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 84-85. 
11

Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 126-

127. 
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lokasi yang berada pojok dan kecil penentuan lokasi Bank BRI Syariah 

kantor cabang pembantu Ponorogo kurang strategis. 

Selain itu bagi para manajer yang merancang bauran pemasaran, 

konsep dan prinsip perilaku konsumen memiliki andil yang sangat besar 

dalam aplikasi strategi promosi, yang mencakup segala hal mulai dari 

periklanan ke penjualan perseorangan ke promosi penjualan hingga 

hubungan masyarakat.
12

 Promosi menunjukkan pada berbagai kegiatan 

yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan kebaikan 

produknya, membujuk dan mengingatkan para pelanggan dan konsumen 

sasaran untuk membeli produk tersebut.
13

Peran promosi dalam bauran 

pemasaran adalah menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan 

dengan pasar yang dituju melalui penyampaian, informasi mendidik, 

membujuk, atau mengingatkan mereka akan manfaat suatu organisasi atau 

suatu produk.
14

 

Dengan promosi menyebabkan orang yang sebelumnya tidak 

tertarik untuk membeli suatu produk/jasa sehingga konsumen akan 

menjadi tertarik dan mencoba produk/jasa sehingga konsumen melakukan 

pembelian. Menurut Kotler dan Amstrong variabel-variabel yang ada di 

dalam promotional mix ada lima, yaitu: periklanan, penjualan personal, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Teori 

marketing dari Kotler yaitu jika marketing yang diterapkan baik maka 

                                                           
12

 John C. Mowen dan Michael Minor, Perilaku Konsumen (Jakarta: Erlangga: 2002), 60. 
13

 Irawan, Faried Widjaya, dan Sudjoni, Pemasaran Prinsip dan Kasus (Yogyakarta: BPFE-

YOGYAKARTA, 1997), 6. 
14

 Charles W. Lamb, Pemasaran (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 56. 
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kepuasan akan semakin tinggi. 
15

 Di Bank BRI Syariah kantor cabang 

pembantu Ponorogo berbagai cara promosi dengan cara periklanan terjun 

ke lapangan untuk promosi dengan menyebarkan brosur, melalui media 

internet.
16

 Akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa promosi yang ada di 

Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponororgo masih kurang dan 

lokasi yang kurang tepat.  

Dalam penelitian ini peneliti mangambil salah satu produk di BRI 

Syariah Ponorogo yaitu tabungan Faedah. Tabungan faedah BRI Syariah 

iB dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam 

melakukan transaksi keuangan dengan faedah yang ditawarkan  setoran 

awal minimal Rp.50.000,- gratis biaya administrasi bulanan tabungan, 

gratis biaya bulanan kartu atm, gratis cek saldo, gratis biaya transfer. 

Terlebih jika menggunakan Kartu ATM BRI Syariah, nasabah akan mudah 

melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRI Syariah serta di 

puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di 

seluruh Indonesia.
17

 Peneliti memilih produk tersebut karena produk 

tersebut paling banyak jumlah nasabahnya sejumlah 3345 nasabah dan 

akan mempermudahkan peneliti untuk mengambil sampel. Pada produk 

tabungan  Faedah adalah produk yang paling di unggulkan di BRI Syariah 

Ponorogo. Selain itu produk tersebut difasilitas ATM yang tersebar di area 

                                                           
15

 Dadang Munandar, Relationship Marketing : Strategi Menciptakan Keunggulan Bersaing 

(Yogyakarta:Ekuilibria,2016), 37-38. 
16

 Gatot, Hasil Wawancara, 03 Januari 2018. 
17

 Laporan Praktikum Lembaga Keuangan Syariah di Bank BRI Syariah Ponorogo, kelompok 

19, 2017, 18. 
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Ponorogo yang mempermudahkan nasabah untuk transaksi maupun 

pengambilan dana.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih dalam tentang promosi dan lokasi di Bank BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo. Penelitian ini mengambil sampel para 

nasabah di Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. 

Penelitian ini akan melihat analisis etika bisnis islam kedua variabel 

tersebut yaitu promosi dan lokasi  terhadap kepuasan nasabah tabungan 

faedah di Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. Maka 

penulis mengambil judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap 

Kepuasan Nasabah Melalui Strategi Marketing Tabungan Faedah di 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap kepuasan nasabah  

strategi marketing promosi tabungan faedah di BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo di tinjau dari etika bisnis Islam? 

2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap kepuasan nasabah  

strategi marketing lokasi tabungan faedah di BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo di tinjau dari etika bisnis Islam? 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui etika bisnis islam strategi marketing promosi 

terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo 
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2. Untuk mengetahui etika bisnis islam pengaruh strategi marketing 

lokasi terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di BRI Syariah 

kantor cabang pembantu Ponorogo 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik dan 

lembaga keuangan. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, 

dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang 

berkaitan dengan muamalah khusunya pada bidang Perbankan Syariah 

dan dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan 

mamahami secara mendalam mengenai transaksi-tansaksi yang terjadi 

di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo atau lembaga 

keuangan syariah lainnya, terutama yang berkaitan dengan promosi 

dan lokasi,  juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan 

kajian bagi penelitian yang selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi pihak BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo penelitian ini 

akan dapat memberikan manfaat: 

a. Memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, khususnya pegawai atau karyawan dan Bank BRI 

Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo yang bersangkutan 

tentang etika bisnis islam strategi marketing promosi dan lokasi. 
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b. Memberikan masukan kepada pihak BRI Syariah kantor cabang 

pembantu Ponorogo dalam upaya meningkatkan kinerja promosi 

dan tempat  yang lebih baik. 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam laporan penelitian ini, Sistematika penulisan ini dibagi dalam bentuk 

sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan. Bab ini berisikan untuk mengantarkan skripsi secara 

keseluruhan. Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bab II ini berisi 

kajian pustaka yang berisi sub bab landasan teori, dan penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian pustaka terdiri dari sub bab 

yaitu deskripsi mengenai landasan teori yang memuat materi yang 

dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber yang digunakan sebagai 

acuan dalam pembahasan atas topik, yang meliputi pengertian promosi, 

lokasi, dan kepuasan nasabah. 

Bab III metode penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian 

yang berisikan tentang rancangan beberapa sub bab yaitu rancangan 

penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel, 

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

metode pengolahan. 



 

18 
 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai hasil 

pengujian instrumen (validitas dan reliabilitas), hasil pengajuan deskripsi, 

hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan. Bab ini terdiri dari gambaran 

umum, profil, visi misi BRI Syariah Ponorogo. 

Bab V Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian analisis etika bisnis islam 

terhadap kepuasan nasabah melalui strategi marketing tabungan faedah di 

BRI Syariah kantor cabang Ponorogo.  

Bab VI kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari 

penelitian, sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat terwujud. 

Bagian Akhir. Pada bagian akhir tulisan ini berisi daftar pustaka, lampiran, 

riwayat hidup, dan pernyataan keaslian tulisan. 
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BAB II 

ETIKA BISNIS ISLAM KEPUASAN NASABAH 

DAN TELAAH PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Etika Bisnis Islam 

Etika atau akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun 

anggota suatu bangsa. Kajayaan, kemuliaan umat di muka bumi 

tergantung akhlak mereka, dan kerusakan di muka bumi tidak lain juga 

disebabkan oleh kebejatan akhlak manusia itu sendiri. Kehidupan 

manusia memerlukan moral, tanpa moral kehidupan manusia tidak 

mungkin berlangsung.
18

 

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai 

dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak 

perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang 

baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai 

yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti 

kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta 

kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan 

hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat 

pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan 

mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran 
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dan hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi 

kehidupan, termasuk dalam bisnis.
19

 

Nilai dasar etika bisnis Islam merupakan bisnis yang 

mengedepankan nilai-nilai Al-Qur’an. Oleh karena itu, bebrapa nilai 

dasar dalam etka bisnis Islam yang disarikan dari inti sari ajaran Islam 

itu sendiri adalah, antara lain:
20

 

a) Kesatuan (Tauhid/unity) dalam hal ini adalah kesatuan 

sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang 

memadukan keseluruh aspek-aspek kehidupan muslim baik 

dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan 

yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan 

keteraturan yang menyeluruh.  

b) Keseimbangan (equilibrium/adil) Islam sangat menganjurkan 

untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat 

curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk 

membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi yang berbuat 

curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar 

atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. 

c) Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan 
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kolektif, kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya ada 

batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk 

aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang 

dimilikinya.  

d) Tanggung Jawab (responsibility) Kebebasan tanpa batas adalah 

suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak 

menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. 

Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia 

perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis 

prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia 

menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh 

manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang 

dilakukannya. 

e) Kebenaran (kebijakan dan kejujuran) Kebenaran dalam konteks 

ini selai mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, 

mengandung pila dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. 

Dalam konteks ini bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, 

sikap dan prilaku benar meliputi proses akad (transaksi) proses 

mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun 

dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.
21

 

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang di emban oleh etika 

bisnis islam. Di jelaskan sebagai berikut: 
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a). Etika bisnis islam berupaya mencari cara untuk meyelamatkan dan  

menyelaraskan berbagia kepentengan bisnis.  

b).   Etika bisnis islam juga mempunyai peran untuk senantiasa 

melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, 

terutama bisnis islami.  Dan caranya dengan memberikan suatu 

pemahamanserta cara pandang baru tentang bisnis dengan 

menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang 

kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.  

c). Etika bisnis islam bisa berperan memberikan satu solusi terhadap 

berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dalam nilai-

nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-

benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur’an dan 

Sunnah.
22

 

Marketing dalam realitas bisnis adalah sebagai primadona 

jika dilakukan secara tepat dan benar, untuk mempertahankan 

kelangsungan bisnis secapat yang dapat mereka pikirkan dalam 

mempertahankan marketing sebagai ilmu bisnis yang berpijak pada 

konsep, strategi harusnya diimplementasikan untuk mencapai 

tujuan perusahaan, yaitu kepuasan. Marketing menganjurkan agar 

setiap orang islam selayaknya memiliki perilaku sebagai marketer 

sehingga mampu menggerakkan perusahaan, melihat, merespon, 
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membuat pelanggan puas dalam pasar yang terus-menerus berubah. 

Aktivitas bisnis yang secara tegas dilarang islam yaitu: 

a) Jangan melakukan transaksi bisnis yang diharamkan oleh islam. 

b) Jangan mencari dan menggunakan harta dengan cara yang tidak 

halal. 

c) Jangan bersaing dengan cara bathil atau tidak sehat. 

d) Jangan memasarkan makanan dan minuman yang dilarang 

syariah. 

e) Jangan menjelek-jelekan produk orang lain.
23

 

2. Kepuasan Nasabah 

a. Definisi Kepuasan Nasabah 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesan terhadap 

kinerja suatu produk dengan harapan yang dimiliki. Dari beberapa 

uraian definisi mengenai kepuasan, maka secara umum kepuasan 

dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara layanan atau 

hasil yang diterima konsumen dengan harapan konsumen. Dimana 

layanan atau hasil yang diterima itu paling tidak harus sama 

dengan harapan konsumen, atau bahkan melebihinya.
24

 

                                                           
23

 Ali Hasan,  Marketing Bank Syariah,  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 21-22. 
24

 Firdayanti Abbas, Pengaruh Marketing Mix Terhadap Kepuasan Konsumen Pada 

Home Industry Moshimoshi Cake Samarinda, eJournal Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 1, 

2015, 249. 

 



 

24 
 

Kepuasan nasabah merupakan respons nasabah terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja 

aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Kepuasan nasabah 

dipengaruhi persepsi kualitas produk, harga, dan faktor-faktor yang 

bersifat pribadi serta yang bersifat situsi sesaat. Sisi positif dari 

harapan (expectation) seseorang menunjukkan rasa percaya pada 

sesuatu (produk dan jasa) yang secara ekonomis dapat memberikan 

keberhasilan, kompeten dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

seseorang dapat mendorong timbulnya dorongan untuk memenuhi 

kesenjangan antara keinginan yang ideal dengan aktual yang 

diterima, yang secara subjektif berhubungan dengan penilaian, 

perasaan, atau tidak puas.
25

 

Nasabah akan memiliki harapan mengenai bagaimana 

produk tersebut seharusnya berfungsi (performance expectation), 

harapan tersebut adalah standart kualitas yang akan dibandingkan 

dengan fungsi atau kualitas produk yang sesungguhnya dirasakan 

nasabah. Fungsi produk yang sesungguhnya dirasakan nasabah 

sebenarnya adalah persepsi nasabah terhadap kualitas produk 

tersebut. Di dalam mengevaluasi kualitas produk atau jasa, nasabah 

akan menilai berbagai atribut.
26
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b. Model Pengukuran Kepuasan Nasabah 

Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap 

perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan nasabahnya 

dan nasabah pesaing. Kotler mengidentifikasi empat metode untuk 

mengukur kepuasan nasabah:
27

 

1) Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang mempunyai orientasi pada nasabah 

perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada nasabah 

untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka 

terhadap produk kita. 

Adapun media yang dapat digunakan untuk menampung 

keluhan dan saran para pembeli dapat berupa kotak saran yang 

dapat diletakkan pada tempat strategis, kartu saran yang dapat 

diisi langsung maupun dikirim melalui pos, ataupun melalui 

saluran telepon yang bebas pulsa. 

Informasi yang diperoleh dari saran dan keluhan ini dapat 

dijadikan ide-ide baru dan masukkan yang berharga bagi 

perusahaan, sehingga perusahaan akan beraksi dengan tanggap 

dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. 

2) Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Ghost Shopping adalah salah satu cara untuk memperoleh 

gambaran kepuasan nasabah dengan cara mempekerjakan 
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beberapa orang (ghost shopper) untuk menjadi atau bersikap 

sebagai nasabah potensial produk perusahaan dan juga pesaing 

perusahaan. 

Kemudian mereka memberikan laporan mengenai 

kelebihan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka membeli dan mengkonsumsi 

produk tersebut. Selain itu ghost shopper memiliki tugas untuk 

mengamati bagaimana cara perusahaan dan pesaing untuk 

melayani permintaan nasabah, menjawab pertanyaan nasabah, 

dan menanggapi setiap keluhan nasabah. 

Setelah itu perusahaan akan mengevaluasi semua temuan 

yang ada dan segera memperbaikinya. Biasanya peran ghost 

shopping ini dilakukan manager tanpa diketahui oleh anak 

buahnya sehingga si manager dapat mengamati sendiri 

bagaimana karyawanya menghadapi nasabah, sehingga dia juga 

dapat mengevaluasi kinerja si karyawan. 

3) Lost Costumer Analysis 

Dalam metode ini perusahaan seharusnya menelpon para  

nasabah yang telah berhenti menjadi pembeli atau yang telah 

pindah pemasok agar dapat memahami mengapa nasabah 

tersebut pindah atau berhenti dan agar dapat mengambil 

kebijakan atau penyempurnaan selanjutnya. Dengan begitu 

http://rocketmanajemen.com/manajemen-mt/
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perusahaan dapat mencari solusi yang tepat agar nasabah 

tersebut kembali membeli produk perusahaan kita lagi. 

4) Survei Kepuasan Nasabah  

Telah banyak penelitian tentang kepuasan nasabah yang 

dilakukan dengan penelitian survei, baik dengan melalui pos, 

telepon maupun wawancara pribadi. Melalui survei perusahaan 

akan mengetahui tanggapan dan timbal balik secara langsung 

dari nasabah dan memberikan tanda baik kepada nasabah 

bahwa perusahaan senantiasa memperhatikan nasabahnya. Ini 

juga memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk 

memahami apa yang diinginkan oleh nasabahnnya.
28

 

3. Promosi 

a. Pengertian Promosi 

Kegiatan promosi adalah sangat penting dalam kegiatan ini 

setiap bank berusaha mempromosikan seluruh produk dan jasa 

yang dimilikinya baik langsung mapun tidak langsung. Tanpa 

promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal bank. Oleh 

karena itu promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik 

dan mempertahankan nasabahnya. 

Promosi lebih luas dari sekedar iklan. Komponen ini 

menetapkan strategi komunikasi produk dan perusahaan dengan 

konsumen. Maka, strategi fugsionalnya pada komponen ini 
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memberikan pedoman kepada manajer pemasaran dalam promosi. 

Umumnya pada pedoman tersebut dapat berupa salah satu atau 

kombinasi dari penggunaan keempat elemen. Pertama (promosi 

penjualan) diantaranya melalui pertandingan, kontes, contoh grafis, 

pameran perdagangan, kupon, dan harga promosi. Kedua (iklan) 

iklan cetak, iklan tayangan, serta logo an informasi pada kemasan. 

Ketiga (publisitas) seperti mencetak/menayangkan berita di media, 

laporan tahunan, juga pidato karyawan. Keempat (penjualan 

personal) seperti presentasi penjualan secara perorangan atau 

pemasaran jarak jauh. Catatannya, semua elemen promosi ini harus 

dihindari dari tindak kebohongan, ilusi ketidak senonohan serta 

publikasi produk yang menghalalkan segala cara (machiavelistik).
29

 

Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal 

bank. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling 

ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah 

satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis 

produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang 

baru. Kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah 

akan produk, promosi juga ikut mempengaruhi nasabh untuk 

membeli dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank 

dimata para nasabahnya.
30
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Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan 

dalam rangka meningkatkan upaya pemasaran produknya. Promosi 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
31

 

Promosi juga akan menjadi salah satu faktor pendukung 

dalam kesuksesan perbankan syariah. Dalam marketing, efektivitas 

sebuah iklan seringkali digunakan untuk “brand image”atau agar 

lebih dikenal keberadaanya. Ketika “brand image” sudah tertanam 

dibenak masyarakat umum, maka dalam menarik perhatian 

nasabah akan terasa jauh lebih mudah.
32

 Cara untuk melakukan 

promosi ini ada 4 cara yaitu: 

a) Peiklanan (Advertising) 

Iklan adalah sarana promosi yang paling sering digunakan 

oleh bank dalam rangka mengokunikasikan produk dan jasa bank. 

Dalam iklan biasanya termuat manfaat produk, harga, dimana bisa 

didapatkan, dan manfaat produk. Sementara itu tujuan dari 

kegiatan iklan adalah memberi informasi, menimbulkan proses 
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AIDA dan mempengaruhi pembeli untuk memutuskan membeli 

produk bank.  

Meskipun secara umum tujuan pemasagan iklan adalah 

untuk mengkomunisasikan suatu produk kepada masyarakat 

sasaran, namun tujuan spesifik iklan bank beraneka macam, di 

antaranya adalah:  

1. Pemberitahuan, dengan iklan bank mampu memberitahukan 

adanya produk baru (launching) beserta manfaat, harga, dan 

dimana produk dapat diperoleh, tentang kelebihan produk baru. 

Iklan juga bisa digunakan untuk memberitahu tentang 

pembukaan kantor cabang,cabang pembantu, atau kantor kas. 

2. Pengingat kembali, dengan iklan bank bisa mengingatkan 

kembali masyarakat tentang produk bank.  

3. Penarik perhatian, dengan iklan bank bisa menarik perhatian 

khalayak sasaran. Iklan jenis ini juga diharapkan mampu 

menambah pangsa pasar karena perpindahan pelanggan. 

4. Pembangun citra, dengan iklan bank mampu membangun citra 

bank yang kita inginkan, seperti bank terpercaya, bank segala 

keramahan, bank paling luas jaringan, bank peduli lingkungan, 

dan sebagainya.
33

 

Dasar pertimbangan penggunaan atau pemilihan media iklan 

dipengaruhi oleh beberapa alasan, dimana masing-masing bank tentu 
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mempunyai alasan sendiri disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tujuan 

bank, pertimbangan tersebut antara lain: 

1. Tujuan pemasangan iklan 

2. Anggaran yang disediakan  

3. Dukungan dan kemudahan penggunaan media  

4. Ketetapan materi iklan dengan media yang digunakan 

5. Ketetapan sasaran iklan denganmedia yang digunakan 

6. Ketetapan waktu dengan ketersediaan media 

7. Jangkauan media 

Beberapa keunggulan iklan sebagai pilihan promosi menjadi 

pertimbangan pemasangan iklan, diantranya: 

1. Presentasi publik, artinya iklan yang sama kepada masyarakat 

2. Pervasivenes, artinya suatu iklan memungkinkan bank 

mengulang pesan beberapa kali. 

3. Amplified expressiveness, artinya bank pemasang iklan dapat 

mengekspresikan keinginan dan tujuannya dalam beriklan 

secara meluas dengan perpaduan warna, suara atau bentuk-

bentuk produk 

4. Impersonality, iklan bersifat tidak personal artinya merkipun 

iklan ditujukan kepada khalayak namun individu tetap bisa 
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mengabaikan atau menikmati iklan sewaktu-waktu, hal ini 

berarti iklan memungkinkan respon tidak harus sekarang.
34

 

b) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Di samping promosi lewat iklan, promosi lainnya dapat 

dilakukan melalui promosi penjualan atau sales promotion. Tujuan 

promosi penjualan adalah meningkatkan penjualan atau untuk 

meningkatkan jumlah nasabah. Promosi penjualan dilakukan untuk 

menarik nasabah untuk segera membeli setiap produk atau jasa 

yang ditawarkan. Oleh karena itu, agar nasabah tertarik untuk 

membeli maka perlu dibuatkan promosi penjualan yang semenarik 

mungkin. 

Disamping promosi juga merupakan cara bank untuk 

menarik dan mempertahankan nasabah agar tetap menabung di 

bank tersebut, kegiatan promosi juga bisa mengurangi minat 

nasabah untuk menabung apabila dilakukan dengan tujuan dan 

penyampaian yang tidak tepat bahkan berlebihan. Oleh karena itu, 

bank harus bank harus bisa memanfaatkan dengan baik dan benar 

media promosi tersebut.
35

 Bagi bank promosi penjualan dapat 

dilakukan melalui: 

1) Pemberia bunga khusus (special rate) untuk jumalah dana yang 

relatif besar. 
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2) Pemberian insentif kepada setiap nasabah yang memiliki 

simpanan dalam saldo tertentu. 

3) Pemberian cendera mata, kepada nasabah yang loyal. 

4) Dan promosi penjualan lainnya.
36

 

c) Publisitas (Publicity) 

Publisitas merupakan kegiatan promosi untuk memancing 

nasabah melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial pelombaan 

kuis serta kegiatan lainnya. Kegiatan publisitas dapat meninkatkan 

pamor bank dimata para nasabahnya. Tujuannya agar nasabah 

mengenal bank lebih dekat. Dengan ikut kegiatan tersebut, nasabh 

akan selalu mengingat bank tersebut dan diharapkan akan menarik 

nasabah.
37

 

d) Personal Selling (Penjualan Pribadi) 

Kegitan promosi yang keempat adalah personal selling 

(penjualan pribadi) inilah yang paling sering diidentikkan sebagai 

pemasaran masyarakat. Dalam dunia perbankan pejualan pribadi 

secara umum dilakukan oleh seluruh pengawai bank, mulai dari 

cleaning service, satpam, sampai pejabat bank. Secara khusus 

kegiatan personal selling dapat diwakili oleh account officer atau 

financial advisor. Namun personal selling juga dapat dilakukan 
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dengan merekrut tenaga-tenaga wiraniaga (salesman atau 

salesgirl) untuk penjualan door to door. 

Penjualan secara personal selling akam memberikan beberapa 

keutungan bank, yaitu antara lain: 

1. Bank dapat bertatap muka langsung dengan nasabah atau calon 

nasabah, sehingga dapat langsung menjelaskan tentang produk 

bank kepada nasabah secara rinci. 

2. Dapat memperoleh informasi langsung dari nasabah tentang 

kelemahan produ kita langsung dari nasabah, terutama keluhan 

yang nasabah sampaikan termasuk informasi dari nasabah 

tentang bank lain. 

3. Petugas bank dapat mempengaruhi nasabah dengan berbagai 

argumentasi logis yang dimiliki oleh bank.  

4. Memungkinkan hubunga terjalin akrab antara pihak bank yang 

diwakili oleh petugas pelayanan dengan nasabah. 

5. Petugas bank yang memeberikan pelayanan merupakan citra 

bank yang diberikan kepada nasabah apabila pelayanan yang 

diberikan baik dan memuaskan. 

6. Membuat situasi seolah-olah mengharuskan nasabah 

mendegarkan, memperhatikan dan menanggapi bank.
38

 

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan guna 

meningkatkan jumlah penjualan. Biasanya dalam kegiatan promosi 
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ini pemilik barang berusaha memuji dan mengemukakan 

keunggulan-keunggulan produk yang dijualnya. Akan tetapi satu 

hal yang tidak baik bila penjual secara berlebihan memuji-muji 

produk yang dijualnya padahal mutunya tidak sebaik yang ia 

katakan.
39

 

Pemasaran dalam Islam juga akan menghindari iklan porno, 

bohong, dan promosi yang menghalalkan segala cara. Dan promosi 

adalah suatu pesan yang dikomunikasikan kepada calon pembeli 

melalui berbagai unsur yang terdapat dalam program. Strategi 

pemasaran Rasullah SAW tersebut meliputi: 

1) Memiliki pribadi spriritual (taqwa). 

2) Berperilaku baik dan simpatik (siddiq).  

3) Memiliki kecerdasan dan intelektualitas (fatanah. 

4) Komunikatif dan transparan (tabligh). 

5) Bersikap rendah hati dan melayani (khidmah). 

6) Jujur dan dipercaya. 

7) Bertanggung jawab (amanah. 

8) Tidak suka berburuk sangka dan tidak menjeek-jelekan.
40
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5. Lokasi 

a. Pengertian Lokasi 

Yang dimaksud dengan lokasi bank adalah tempat dimana 

diperjual belikannya produk perbankan dan pusat pengendalian 

perbankan. Dalam prakteknya ada beberapa macam lokasi kantor 

bank yaitu lokasi kantor pusat, cabang pembantu, kantor kas, dan 

lokasi mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).  

Memilih lokasi yang baik merupakan suatu keputusan yang 

penting. Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses yang cepat 

daram distribusi produk, dapat menarik sejumlah besar konsumen, 

dan cukup kuat untuk mempengaruhi nasabah. Adanya perbedaan 

cara untuk mempengaruhi keputusan nasabah untuk berlangganan 

di suatu bank.
41

 

Penentuan lokasi cabang bank merupakan salah satu 

kebijakan yanga sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi 

yang strategis sangat mempermudah nasabah dalam berurusan 

dengan bank. Di samping lokasi yang strategis, hal lain juga yang 

mendukung lokasi tersebut adalah tempat gedung dan tempat 

ruangan bank itu sendiri.
42

 Menurut teori Kotler mengemukakan 

bahwa lokasi/tempat adalah mengenai tempat berbagai kegiatan 
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yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah 

diperoleh dan tersedia untuk konsumen.
43

 

Fungsional komponen lokasi, perusahaan diberikan 

pedoman untuk memutuskan pemilihan jaringan distribusi yang 

dipandang efektif dan efisien unruk menghubungkan produsen 

dengan konsumen tanpa harus menzalimi pesaing lain. Pola 

distribusi langsung produsen – konsumen atau produsen – agen - 

distributor - pengecer – konsumen. Atau dapat juga kombinasi dan 

modifikasi diantara dua pola umum tersebut. Pilihan pola distribusi 

bergantung pada tingkat efisien da efektivitasnya.
44

 

Penentuan lokasi bank merupakan kebijakan yang harus 

diambil secara hati-hati. Kantor bank harus dibangun ditempat 

yang strategis, yang dekat dengan nasabah berada, mudah 

pencapaiannya (aksesibilitas), dekat dengan penyedia tenaga kerja, 

dan dekat dengan BI. Penentuan lokasi pada hakikatnya adalah 

untuk mendekatkan diri dengan nasabah, baik nasabah sumber 

dana maupun nasabah kredit.
45

 

Bagi perusahaan non bank penentuan lokasi biasanya 

digunakan untuk lokasi pabrik atau gudang atau cabang, sedangkan 

penentuan lokasi bagi para industri perbankan lebih ditekankan 
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kepada lokasi cabang. Kebijakan distribusi setidaknya harus 

memenuhi tiga kriteria.  

a) Pertama, yaitu ketepatan dan kecepatan waktu tiba di 

tangan konsumen.  

b) Kedua, keamanan yang terjaga dari kerusakan. 

c) Ketiga sarana kompetisi dalam memberikan kecepatan dan 

ketepatan memenuhi kebutuhan konsumen.
46

 

Kantor bank pada umumnya cenderung mendekati nasabah 

dan mendekati kantor bank yang lain dan Bank Indonesia serta 

dekat pusat-pusat perdgangan. Interaksi antara nasabah dengan jasa 

bank terbagi dalam tiga tipe: 

1) Nasabah mendatangi jasa bank. 

2) Penyedia jasa bank mendatangi nasabah. 

3) Transaksi jasa bank yang dilakukan melalui bantuan 

elektronik.
47

 

b. Pertimbangan Penentuan Lokasi 

Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah 

dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan 

dikeluarkan nantinya. Lokasi yang tidak strategis akan mengurangi 

minat nasabah untuk berhubungan dengan bank. 
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 Dalam memilih lokasi tergantung dari keperluan lokasi tersebut. 

Terdapat paling tidak tiga lokasi yang dipertimbangkan sesuai 

keperluan perusahaan, yaitu antara lain: 

1) Lokasi untuk kantor pusat 

2) Lokasi untuk pabrik 

3) Lokasi untuk gudang.
48

 

Paling tidak ada dua faktor yang menjadi pertimbangan dalam 

penentuan lokasi suatu cabang, yaitu: 

1) Faktor utama (Primer) 

a) Dekat dengan pasar. 

b) Dekat dengan bahan baku. 

c) Tersedia tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasi yang 

diinginkan. 

d) Terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya atau 

kereta api atau pelabuhan laut atau pelabuhan udara. 

e) Tersedia sarana dan prasarana seperti listrik, telepon, dan 

lainnya. 

f) Sikap masyarakat. 
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2) Faktor sekunder 

a) Biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian 

tanah atau pembangunan gedung. 

b) Prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi 

tersebut. 

c) Kemungkinan untuk perluasan lokasi. 

d) Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan 

atau perumahan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan 

lokasi suatu bank adalah dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik 

2) Dekat dengan lokasi perkantoran 

3) Dekat dengan lokasi pasar 

4) Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat 

5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu 

lokasi.
49

 

Penempatan atau lokasi dalam islam mengajarkan untuk 

menentukan lokasi yang strategis, harus bisa menguasai 

informasi pasar agar menentukan lokasi pasar yang tepat. 

Penentuan lokasi yang tepat dalam islam yaitu: 

1) Memperhatikan aspek kemaslahatan dan menghindari unsur 

kedzaliman. 
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2) Lokasi usaha yang layak dan tidak mengganggu 

masyarakat. 

3) Perlunya informasi pasar untuk menentukan lokasi yang 

strategis.
50

 

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menutut 

pandangan islam ialah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan 

agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, 

kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya 

beredar diantara golongan tertentu saja. Distribusi mempunyai arti 

yang luas dan dalam arti penyebaran dan penukaran hasil produksi 

lain islam telah memberikan tuntunan yang wajib diikuti oleh 

pelaku ekonomi muslim.
51

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian 

yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

Pertama, penelitian Danang Tri Cahyono, yang berjudul”Pengaruh 

Marketing Mix (Harga, produk, Promosi, dan Tempat) Terhadap 

Keputusan Anggota dalam Mengambil Pembiayaan Murabahah di BMT 

IKPM Gontor Ponorogo” dengan hasil dari penelitian ini adalah pada 
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regresi linier sederhana harga, produk, promosi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan anggota dalam mengambil pembiayaan 

murabahah di BMT IKPM Gontor Ponorogo. Sedangkan pada variabel 

tempat secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan anggota.Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa variabel harga, produk, tempat, dan promosi berpengaruh signifikan 

secara simultan.
52

 Dari penelitian diatas persamaannya adalah dari segi 

variabel independen sama-sama mengambil variabel marketing. Akan 

tetapi penelitian ini lebih fokus di variabel promosi dan lokasi saja. Dan 

variabel dependenya berbeda, penelitian ini variabelnya kepuasan nasabah.   

Kedua, penelitian Nurjanah, yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Lokasi, Persepsi Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen (Studi Kasus pada Konsumen Alfamart Badak Timur V CV. 

Tiga Putra Sejahtera)” yang hasil penelitian ini adalah variabel lokasi, 

persepsi harga, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada Alfamart Badak Timur V.
53

 Dari 

penelitian diatas persamaannya adalah dari segi variabel independen. Akan 

tetapi penelitian ini tidak ada variabel harga. Dan variabel dependenya 

berbeda penelitian ini variabelnya kepuasan nasabah. 
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Ketiga, penelitian Irwinda N.T. Andi Lolo yang berjudul 

“Pengaruh Marketing Mix terhadap Keputusan Konsumen yang 

Menabung pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Makasar 

Kartini”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bauran 

pemasaran jasa berupa produk, promosi, lokasi, proses, dan bukti fisik 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen yang menabung pada PT Bank 

Mandiri Cabang Kartini. Hal ini ditunjukkan dengan nilai uji F hitung 

yang lebih besar dari F tabel.
54

 Dari penelitian diatas persamaannya adalah 

dari segi variabel independen sama-sama mengambil variabel marketing. 

Akan tetapi penelitian ini lebih fokus di variabel promosi dan lokasi saja. 

Dan variabel dependenya berbeda penelitian ini variabelnya kepuasan 

nasabah. 

Keempat, penelitian Laelatuh Muharomah yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo” yang menerangkan bahwa kualitas produk 

berpengaruh signifikan dan kualitas pelayanan juga berpengaruh 

signifikan. Begitu pula secara simultan variabel independent (kualitas 

produk dan kualitas pelayanan) berpengaruh terhadap variabel dependen 

(kepuasan nasabah).
55

 Pada penelitian di atas persamaan dengan penelitian 
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ini adalah dari segi variabel dependenya kepuasan nasabah. Akan tetapi 

yang membedakan penelituan ini adalah dari segi variabel independennya.   

Kelima, penelitian Dendi Sumawan yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Promosi, Harga, dan Lokasi Terhadap Kepuasan Nasabah” 

yang menerangkan bahwa variabel independent promosi berpengaruh 

signifikan, variabel independent harga juga berpengaruh signifikan dan 

variabel independent lokasi berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (kepuasan nasabah).
56

 Pada penelitian di atas persamaannya 

dengan penelitian ini dari segi variabel dependen adalah kepuasan nasabah 

dan perbedaannya variabel independen lebih fokus di variabel lokasi dan 

promosi. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka dapat disusun suatu 

kerangka berfikir untuk menganalisis pengaruh promosi dan lokasi 

terhadap kepuasan nasabah. Adapun variabel independennya adalah lokasi 

(X1) dan promosi (X2).Sedangkan variabel dependennya adalah kepuasan 

nasabah (Y) 

Tabel 1.1 
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Keterangan 

X1= Promosi 

X2= Lokasi 

Y1= Kepuasan Nasabah 

Gambar tersebut menunjukkan variabel pengaruh promosi dan 

lokasi terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di bank BRI Syariah 

kantor cabang pembantu Ponorogo. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti “di bawah” dan 

“thesa” yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

jawaban sementara yang kebenarannya masih di uji, atau rangkuman 

kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tijauan pustaka.
57

 Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho1: Tidak terdapat pengaruh strategi marketing promosi terhadap 

kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo. 

Ha1: Terdapat pengaruh strategi marketing promosi terhadap kepuasan 

nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah kantor cabang 

pembantu Ponorogo. 
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Ho2: Tidak terdapat pengaruh strategi marketing lokasi terhadap 

kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo. 

Ha2: Terdapat pengaruh strategi marketing lokasi terhadap kepuasan 

nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah kantor cabang 

pembantu  Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN KUANTITATIF DENGAN PENDEKATAN 

POPULASI DAN SAMPEL 

A. Rancangan Penelitian 

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
58

 Dalam rancangan penelitian ini penulis 

menggunakan variabel. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas 

(independen) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), 

dan variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
59

 Dalam penelitian ini 

variabel independennya adalah promosi dan lokasi. Sedangkan variabel 

dependennya adalah kepuasan nasabah. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk peneliti pelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian 

kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti 

lebih bersifat sebab dan akibat, sehingga dalam penelitiannya ada variabel 

inependen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Definisi operasinal merupakan penjelasan variabel secara operasional, 

secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek 

yang diteliti. 

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang diteliti. Variabel 

tersebut yaitu: 

a. Variabel Independen (Variabel X) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel x adalah promosi (x1) dan 

lokasi (x2). 

b. Variabel Dependen (Variabel Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah (y).  
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Tabel 3.1 

Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel 

penelitian 

Definisi Indikator 

 

Keterangan 

Promosi 

(X1) 

Tjiptono (2008) 

mengungkapkan 

bahwa promosi adalah 

semua kegiatan yang 

dimaksudkan untuk 

menyampaikan atau 

mengkomunikasikan 

suatu produk kepada 

pasar sasaran, untuk 

memberi informasi 

tentang keistimewaan, 

kegunaan dan yang 

paling penting adalah 

tentang 

keberadaannya, untuk 

mengubah sikap 

ataupun untuk 

mendorong orang-

orang supaya 

bertindak.
60

 

 Periklanan 

 Promosi 

penjualan 

 Publisitas 

 Penjualan 

pribadi. 

Diperoleh dari 

buku Pemasaran 

Bank karya 

Kasmir dan 

penelitian Danang 

Tri Cahyono 

(2015) 

Lokasi 

(X2) 

Lokasi adalah letak 

atau toko pengecer 

pada daerah yang 

strategis sehingga 

dapat 

memaksimumkan 

laba. Lokasi lebih 

tegas berarti tempat 

secara fisik.
61

 

 Dekat dengan 

perkantoran 

 Dekat dengan 

pasar 

 Dekat dengan 

perumahan atau 

masyarakat 

 Mempertimban

gkan jumlah 

pesaing yang 

ada di suatu 

lokasi. 

Diperoleh dari 

buku Pemasaran 

Bank karya 

Kasmir dan 

skripsi dari M. 

Rizwal ghazali 

(2010). 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

Menurut Kotler 

(2002), Kepuasan 

nasabah adalah 

perasaan senang atau 

kecewa seseorang 

yang muncul setelah 

 Setia 

 Memuji 
produk 

 Menggunakan 
produk baru 

Diperoleh dari 

buku Marketing 

Bank Syariah  

karya Ali Hasan 

dan penelitian 

Nurjanah (2013) 
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membandingkan 

kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang 

diharapkan..
62

 

 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
63

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nasabah di BRIS Ponorogo dengan jumlah 3345 nasabah. 

2. Sampel  

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, 

biasanya pada penelitian dengan jumlah populasi besar.
64

Untuk 

menentukan sampel, perlu diperhatikan kualitas populasi. Jika populasi 

lebih dari 100 maka, diambil 10-15% sebagai sampel, sedangkan 

jumlah populasi kurang dari 100, maka itu harus dijadikan sampel 

semua. Dan yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagian dari 

seluruh nasabah. 
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3. Teknik pengambilan sampel  

Dalam penelitian ini,yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengambil sampel adalah simple random sampling yaitu pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilalukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Alasan peneliti 

menggunakan simple random sampling adalah karena nasabah 

tabungan faedah dari Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu 

Ponorogo mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya 

jumlah sampel adalah dengan menggunakan rumus Slovin
65

 dapat 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

                  N    =           N          

                                      1+ Ne
2 

           

                  N     =            3345 

                                    1+ 3345 x 0.1
2 

  

  
            n    =           3345   

                                     34,45 

                 

       =    97,0972                    97 

                        Keterangan:  

n  = banyak sampel (97 nasabah penabung) 

N = banyak populasi (3345 nasabah penabung) 

e = Presentase kelonggaran ketidaktelitian karena sampel masih dapat   

ditoleransi (1%, 5%, 10%)  
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Maka dengan menggunakan rumus Slovin diatas dapat dilihat 

bahwasanya penelitian ini akan menggunakan teknik sampling dan 

jumlah sampelnya adalah 97 sampel. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket) 

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. 

Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden (orang-

orang yang menjawab jadi yang diselidiki), terutama pada penelitian 

survey.
66

 Teknik ini digunakan untuk pengambilan data mengenai 

pengaruh promosi dan lokasi terhadap kepuasan nasabah tabungan 

faedah di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. 

2. Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data 

apabila ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya banyak atau sedikit.
67

 Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara dengan pimpinan dan juga karyawan 

yang ada di bank BRI Syraiah kantor cabang pembantu Ponorogo. 
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67
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji  suatu 

peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan 

yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan 

untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang 

diselidiki.
68

 

E. Metode Pengolahan dan Analisi Data 

1. Uji Instrumen Penelitian 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang tentang objek atau fenomena tertentu. Hal ini digunakan 

sebagai patokan untuk menyusun instrument yang berupa pertanyaan 

atau pernyataan yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

dari sangat negatif sampai sangat positif dengan 4 alternatif jawaban-

jawaban masing-masing sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS)  = 4 

Setuju (S)    = 3 

Tidak Setuju (TS)   = 2 
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Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 

Dalam penelitian, kemudian akan dilakukan pengujian validitas  

dan reabilitas Instrumen penelitian sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid 

meansure if it succesfully meansure the phenomenon). Misalkan 

seseorang ingin mengukur berat suatu benda, maka alat ukur yang 

digunakan adalah timbangan. Timbangan merupakan alat yang 

valid digunakan untuk mengukur berat, karena timbangan memang 

untuk mengukur berat.
69

  

   r hitung= 
                

                              
 

Dimana:  

n = jumlah responden 

x = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n 

Menurut Suharsimi arikunto, untuk memperoleh kuesioner 

dengan hasil mantap adalah dengan melakukan proses uji coba. 

Sampel yang diambil untuk keperluan uji coba haruslah sampel dari 

populasi dimana sampel penelitian akan diambil.
70

 Dalam melakukan 

pengujian validitas instrument, peneliti mengambil sampel sebanyak 
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30 responden dengan menggunakan 11 item pernyataan. Suatu butir 

pernyataan dinyatakan valid bila nilai rhitung > rtabel.
71

 Dengan melihat 

rtabel (nili r product moment) untuk N = 30-2=28, dengan diperoleh 

nilai sebesar 0,374. Dengan aplikasi IBM SPSS statistic ver. 16, 

diperoleh hasil pengujian validitas sebagian tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Coba Validitas Instrumen 

Variabel Item Pertanyaan Rhitung Rtabel Keterangan 

Promosi 

(X1) 

Pertanyaan 1 0.553
**

 0,374 Valid 

Pertanyaan 2 0.837
**

 0,374 Valid 

Pertanyaan 3 0.558
**

 0,374 Valid 

Pertanyaan 4 0.874
**

 0,374 Valid 

Lokasi (X2) 

Pertanyaan 5 0600
**

 0,374 Valid 

Pertanyaan 6 0.518
**

 0,374 Valid 

Pertanyaan 7 0.655
**

 0,374 Valid 

Pertanyaan 8 0.510
**

 0,374 Valid 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

Pertanyaan 9 0.781
**

 0,374 Valid 

Pertanyaan 10 0.867
**

 0.374 Valid 

Pertanyaan 11 0.865
**

 0,374 Valid 

 

 

Dari tabel 3,2 dapat disimpulkan bahwa ada  11 butir pertanyaan  

rhitung>r tabel dan bernilai positif. Dengan demikian 11 butir pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan penggukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 
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alat pengukur yang sama pula. Secara eksternal, penguji dapat 

dilakukan test retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara 

internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik 

tertentu.
72

 Instrument penelitian dapat dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Crobach Alpha > 0,6. Teknik pengukuran 

reliabilitas suatu instrument penelitian sebagai berikut: 

R11 = (
 

   
     

   
 

  
   

  Dimana: 

  R11 = koefesien reliabilitas instrument 

  k  = jumlah butir pertanyaan 

     
  = jumlah varian butir 

     
  = varian total.

73
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Dengan bantuan SPSS 16.00. instrumen penelitian bisa 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6.
74

 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Coba Reliabilitas Instrumen 

Variabel Cronbach Alpha (a) Keterangan 

Promosi (X1) 0,873 Reliable 

Lokasi (X2) 0,674 Reliable 

Kepuasan Nasabah (Y) 0,906 Reliable 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha (a) lebih dari 0,6 (α > 

0,60), sehingga data tersebut dapat dikatakan reliable yang berarti 

bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

kuesioner yang baik. Sehingga dengan data tersebut dapat digunakan 

untuk pengukuran dan penenlitian berikutnya.   

c. Uji Regresi Linier Sederhana 

Adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah 

variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel 

bebas, variabel independent atau variabel penjelas. Variabel yang 

dipengaruhi sering disebut sebagai variabel terikat atau variabel 

dependent. Regresi linier terdiri dari dua, yaitu regresi linier 

sederhana yaitu dengan satu buah variabel bebas dan satu variabel  
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terikat, dan regresi linier berganda dengan beberapa variabel bebas 

dan variabel saru buah variabel terikat. Analisis regresi linier 

merupakan metode statistik yang paling jamak dipergunakan dalam 

penelitian-penelitian sosial, terutama penelitian ekonomi.
75

 

Persamaan regresi di rumuskan sebagai berikut: 

Y = a+Bx 

  Keterangan: 

  Y  = Variabel terikat (Dependen) 

  a  = Konstanta 

  b  = Koefesien regresi variabel bebas 

  X  = Variabel bebas.
76

 

Analisis regresi ganda adalah pengembangan dari analisis 

regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai 

variabel terikat (Y) apabila variabel bebas minimal dua atau 

lebih.
77

 

Y = a+bX1+BX2 

  Keterangan: 

  Y  = Kepuasan Nasabah 

  a  = Konstanta 

  b  = Koefesien 

  X1  = Promosi 
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  X2  = Lokasi.
78

 

d. Uji Hipotesis 

Secara bahasa hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti 

di bawah, dan thesa berarti kebenaran.hipotesis juga diartikan 

sebagai rumusan jawaban sementara yang harus diuji melalui 

kegiatan penelitian.
79

 Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji signifikan secara bersama-sama (Uji 

Statistik F) dan uji parameter individual (Uji Statistik t). 

1) Uji Signifikasi Secara Bersama-sama (Uji Statistik F) 

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau terikat.
80

 Uji ini 

dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai sig dengan 

nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan 

kesimpulannya dengan melihat nilai sig α (5%) menggunakan 

langkah pengujiannya, sebagai berikut: 

a) Merumuskan hipotesis 

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

simultan. 

Ha : b1, b2 ≠ maka terdapat pengaruh signifikan secara 

simultan. 
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b) Merumuskan kesimpulan 

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

Jika P (Probabilitas) < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) 

ditolak. 

2) Uji Signifikasi secara Individual (Uji Statistik t) 

Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik t. Pengujian ini dilakukan 

dengan melihat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%, 

menggunakan langkah pengujian, sebagai berikut: 

a) Merumuskan hipotesis 

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

parsial. 

Ha : b1, b2 ≠ maka terdapat pengaruh signifikan secara 

parsial.
81

 

b) Merumuskan kesimpulan 

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

Jika P (Probabilitas) < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) 

ditolak. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM BANK BRI SYARIAH DAN  

DATA HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah Ponorogo 

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

terhadap Bank Arta Jasa pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

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

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

Syariah merubah kegiatan usaha yang semula konvensional, kemudian 

diubah berdasarkan prinsip syariah Islam.  

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan pelayanan prima (excellent sevise) dan 

menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip 

syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pada cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan 
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merupakan turunan dan warna biru dan putih sebagai benang merah 

dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
82

 

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia untuk melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah 

yang berlaku efektif pada 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh 

Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia 

Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku direktur utama PT Bank BRI 

Syariah. Saat ini PT.  

Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan asset PT Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari 

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

berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah 

menargetkan ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam dan layanan 

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

sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia dengan memanfaatkan jaringan 

kerja PT Bank BRI sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan 

bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan 

kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah.
83

 Di bank BRI Syariah 

Ponorogo ini mempunyai suatu visi misi yaitu: 
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1. Visi  

Menjadikan Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. 

2. Misi 

a. Memahami kergaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

prima dan menghadirkan ketentraman pikiran.
84
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Struktur orgaisasi Bank Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo 

Tabel 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tugas Pemimpin Cabang Pembantu:  

Penanggungjawab seluruh devisi di seluruh BRI Syariah Ponorogo.  

2. Tugas Account Officer :  

Pemasaran produk perbankan terutama pada produk pembiayaan 

konsumtif. 

3. Tugas Account Officer Mikro:  

Melayani nasabah yang ingin mendapatkan pelayanan jasa pembiayaan. 

 

Pemimpin Cabang 

Pembantu             
Gatot Wijanarko 

 

 

Account Officier     

M.A Najamudin 
Unit Head 

Branch Ops. 

Spv. Noviana 

Putri N 

Teller      

   Shinta Putri K 
Customer 

Service Muh. 

Kholid  

Account Officer 

Mikro             
Achmad Unggul           

Adi Purnomo                

Kiki Agung W              

Jefri Nurdiansyah 
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4. Tugas Teller : 

a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan 

non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan. 

b. Memberikan dukungan kepada Supervisor Branch Operation, 

Operation Manager, Pimpinan Cabang, berupa: 

1). Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang 

dilakukan nasabah di teller, dengan akurat dan tepat waktu 

secara konsisten. 

2). Sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan non tunai 

sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya. 

3). Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama 

dan berkomunikasi secara efektif.  

5. Tugas Customer Service : 

a. Memberikan informasi baik produk maupun layanannya yang 

dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah. 

b. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta 

transaksi lainnya sesuai aturan dan yang ditetapkan untuk mencapai 

service excellent. 

c. Memberikan dukungan kepada Supervisor Branch Operation, 

Operation Manager, Pimpinan Cabang, berupa: Memproses layanan 
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operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya 

yang dilakukan nasabah di customer service, dengan akurat, sopan, 

ramah dan tepat waktu secara konsisten; 

1) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi dan produk Bank 

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. 

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

dan berkomunikasi efektif.  

6. Tugas Branch Operasional Supervisor : 

a. Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di Kantor Cabang/ 

Cabang Pembantu dengan cara memberikan layanan operasional Bank 

yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah 

dapat ditandatangani dan diselesaikan secara excellent. 

b. Memberikan dukungan kepada Pimpinan Cabang, serta seluruh jajaran 

bisnis dan support di Cabang, berupa: 

1) Menyediakan layanan operasi kas, pembukaan atau penutupan 

rekening, transfer, pencairan pembiayaan yang akurat dan tepat 

waktu secara konsisten. 

2) Melaksanakan layanan operasi lainnya yang dilakukan di kantor 

cabang pembantu sehingga tidak terdapat open item dalam jangka 

waktu lama. 
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3) Sebagai narasumber dalam layanan operasi kantor cabang/cabang 

pembantu baik internal Bank maupun dengan jaringan Bank 

eksternal lainnya. 

4) Membangun team work dan komunikasi yang efektif di kantor 

cabang/cabang pembantu. 
85

 

B. Deskripsi Data Penelitian 

Data penelitian dikumpulkan dengan membagikan angket secara 

langsung kepada responden yang berhasil ditemui. Kuesioner (angket) 

disebar dengan menemui langsung responden dan memberikan angket 

untuk diisi oleh para responden. Objek dalam penelitian ini, yaitu nasabah 

tabungan faedah BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. 

Pengumpulan data secara langsung dengan menemui responden, hal ini 

diharapakan agar lebih efektif untuk menjelaskan secara langsung tiap 

pertanyaan yang diajukan kepada responden agar memahami setiap 

pertanyaan yang ada didalam kuesioner (angket). Jumlah kuesioner yang 

disebarkan kepada responden sebanyak 97 buah. Dari hasil pengelolaan 

kuesioner (angket) diperoleh data sebagai berikut:  
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1. Deskripsi responden 

a. Jenis Kelamin 

Adapaun data mengenai jenis kelamin responden nasabah 

tabungan faedah BRIS kantor cabang Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Jeniskelamin 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 57 58.8 58.8 58.8 

Perempuan 40 41.2 41.2 100.0 

 

Total 
97 100.0 100.0  

 

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas dapat diketahui 

tentang jenis kelamin nasabah tabungan faedah di BRIS kantor 

cabang pembantu Ponorogo. Jenis kelamin yang paling banyak 

adalah jenis kelamin laki-laki sebesar 58,8% dan perempuan 

sebesar 41,2%. dari keterangan di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar nasabah tabungan faedah di BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo adalah laki-laki. 

 

b. Usia Responden 

Data mengenai usia responden, peneliti mengelompokkan 

menjadi empat kategori, dari umur 25 tahun, 25-30 tahun, 30-40 

tahun, dan diatas 40 tahun. Adapun data mengenai usia nasabah 
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tabungan faedah di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo 

yang diambil responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Usia Responden 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25-30 Tahun 18 18.6 18.6 18.6 

30-40 Tahun 35 36.1 36.1 54.6 

Diatas 40 Tahun 44 45.4 45.4 100.0 

Total 97 100.0 100.0  

 

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas dapat diketahui 

dari usia responden yang berusia 25-30 tahun sebesar 18,6%, usia 

30-40 tahun sebesar 36,1%, dan usia diatas 40 tahun sebesar 

45,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah tabungan 

faedah di BRI Syariah kantor cabang Ponorogo sebagian besar 

berusia diatas 40 tahun. 

c. Status Perkawinan 

Data mengenai status perkawinan responden, peneliti 

mengelompokkan menjadi 2 kategori yaitu, menikah dan belum 

menikah. Adapun data mengenai status perkawinan nasabah 

tabungan faedah di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo 

yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.5 

Status Perkawinan  

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menikah 93 95.9 95.9 95.9 

Belum Menikah 4 4.1 4.1 100.0 

Total 97 100.0   

 

Dari data diatas dapat diketahui sebagian besar dari 

responden adalah berstatus telah menikah yaitu sebesar 95,9% dan 

yang belum menikah sebesar 4,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 

nasabah di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo yang 

menggunakan tabungan faedah sebagian besar telah menikah. 

d. Pendidikan Responden 

Data mengenai pendidikan responden, peneliti 

mengelompokkan menjadi enam kategori, yaitu, SD, SMP, SMA, 

D3, S1, dan S2. Adapun data mengenai pendidikan nasabah 

tabungan faedah di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo 

yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Pendidikan Terakhir 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 54 55.7 55.7 55.7 

SMP 11 11.3 11.3 67.0 

SMA 18 18.6 18.6 85.6 

S1 14 14.4 14.4 100.0 
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Pendidikan Terakhir 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 54 55.7 55.7 55.7 

SMP 11 11.3 11.3 67.0 

SMA 18 18.6 18.6 85.6 

S1 14 14.4 14.4 100.0 

Total 

97 

1

0

0

.

0 

100 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase 

pendidikan nasabah yang pendidikan terakhir S1 sebesar 14,4%, 

SD sebesar 55,7%, SMA sebesar 18,6%, dan SMP sebesar 11,4%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah pada tabungan faedah 

di bank BRI Syariah Ponorogo pendidikan terakhir  SD dengan 

persentase sebesar 55,7%. 

C. Hasil Pengujian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak 

signifikan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. 

Maka, jika r hitung untuk tiap butir pertanyaan bernilai positif dan 

lebih besar dari r tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan 

valid.
86

 Untuk sampel 97 responden dengan alpha (α = 5%), didapat r 

tabel 0,196. 

                                                           
86

Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha 

Media, 2011), 114. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Pertanyaan Rhitung Rtabel Keterangan 

Promosi Pertanyaan 1 0.655** 0.196 Valid 

Pertanyaan 2 0.617** 0.196 Valid 

Pertanyaan 3 0.774** 0.196 Valid  

Pertanyaan 4 0.692** 0.196 Valid 

Lokasi Pertanyaan 1 0.793** 0.196 Valid 

Pertanyaan 2 0.695** 0.196 Valid 

Pertanyaan 3 0.693** 0.196 Valid 

Pertanyaan 4 0.464** 0.196 Valid 

Kepuasan 

nasabah 

Pertanyaan 1 0.724** 0.196 Valid 

Pertanyaan 2 0.802** 0.196 Valid 

Pertanyaan 3 0.909** 0.196 Valid 

 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa masing-masing item 

pertanyaan memiliki r hitung > dari r tabel (0,196) dan bernilai positif. 

Dengan demikian butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas item diuji dengan melihat koefisien 

alpha dengan reliability analysis dengan SPSS versi 16.00 akan dilihat 

nilai Alpha-Croback untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu 

variabel. Adapun hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

  



 

73 
 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Alpha Keterangan 

Promosi (X1) 0,771 Reliabel 

Lokasi (X2) 0,786 Reliabel 

Kepuasan Nasabah (Y) 0,832 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa koefisien 

reliabilitas variabel promosi sebesar 0,771, koefisien reliabilitas lokasi 

sebesar 0,786, serta koefisien realibilitas kepuasan nasabah sebesar 

0,832. Hal ini menunjukkan masing-masing variabel memiliki 

Cronbach Alpha > 0,60. dengan demikian variabel promosi, lokasi dan 

kepuasan nasabah dapat dikatakan reliabel. 

3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan perhitungan regresi linier sederhana kedua variabel 

yaitu variabel promosi (X1) dan lokasi (X2) secara parsial terhadap 

kepuasan nasabah (Y) tabungan faedah di BRI Syariah kantor cabang 

pembantu Ponorogo  dengan dibantu program SPSS 16.00 dalam 

perhitungannya diperoleh hasil masing-masing adalah sebagai berikut: 

a.  Promosi (X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) tabungan faedah di 

BRI Syariah kantor cabang Ponorogo. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X1 dan Y 

Model Summaary 

M

o

d

el 

R R 

Squ

are 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Chang

e 

d

f1 

Df

2 

Sig. F 

Change 

1 .657 .432 .426 1.06102 .432 72.144 1 95 .000 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), 

total promosi 

      

b. Dependent Variable: total kepuasan 

nasabah 

     

Untuk mengetahui hubungan antara variabel promosi dan 

kepuasan nasabah maka dapat dilihat dari R pada tabel Model 

Summary yaitu sebesar 0,657. Nilai ini mempunyai arti bahwa 

hubungan kedua variabel tersebut adalah cukup, artinya jika 

variabel promosi meningkat, maka kepuasan nasabah juga akan 

meningkat. 

Tabel 4.10 

    Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X1 dan Y 

      ANNOVA 

Model  Sum Of 

Square 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 81.217 1 81.217 72.144 .000
a 

Residual 106.948 95 1.126   

Total 188.165 96    
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Hubungan antara variabel promosi dan kepuasan nasabah 

tidak signifikan jika dilihat dari angka signifikan (sig) sebesar 0,00 

yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan ketentuan, jika angka 

signifikan <0,05, maka hubungan antara kedua variabel tersebut 

adalah  signifikan. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas yaitu 

promosi (X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah 

Ponorogo dapat dilihat dari R square yaitu sebesar 0,432 yang 

berarti bahwa peran atau kontribusi promosi mampu menjelaskan 

variabel kepuasan nasabah bank BRI Syariah pembantu Ponorogo 

sebesar 43%. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

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

diperoleh nilai F sebesar 72.144 dengan signifikan 0,00. Dengan α 

= 0,05, df 95 maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,94. Karena 

nilai F hitung > F tabel (72,144>3, 94) berarti promosi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah di bank BRI Syariah  kantor 

cabang pembantu Ponorogo. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X1 dan Y 

Coefficients
a 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

1  B Std.Eror Beta 

(Contanst) 1.662 .881  1.885 062 

Total 

promosi 

.579 .068 .658 8.494 .000 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang 

terbentuk pada regresi sederhana ini adalah: 

  Y =  1,662 + 0,579X 

  Berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui bahwa: 

1) a = 1,662 adalah bilangan konstanta yang berarti apabila 

variabel bebas yaitu promosi (X1) sama dengan 0, maka 

besarnya variabel kepuasan nasabah (Y) bank BRI Syariah 

kantor cabang pembantu Ponorogo adalah 1,662 satuan. 

2) b 1 = 0,579 adalah nilai koefesien regresi variabel promosi  

(X1), yang berarti setiap peningkatan atau penambahan 

variabel promosi (X1) sebesar satu satuan, maka variabel 

terikat yaitu kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo akan meningkat sebesar 0,579 

satuan. 
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Dari tabel di atas, analisis regresi sederhana diperoleh nilai 

t adalah 8,494 dengan signifikan 0,00. Dengan α = 0,05, df 95 

maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,985. Karena nilai t hitung 

>t tabel (8,494 > 1,984) berarti promosi (X1) signifikan 

kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah kantor cabang 

pembantu Ponorogo.  

 

b. Lokasi (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y) tabungan faedah di BRI 

Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X2 dan Y 

Model Summary 

M

o

d

el 

R R 

Squ

are 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Chang

e 

d

f1 

Df

2 

Sig. F 

Change 

1 .537 .289 .281 1.186982 .289 38.565 1 95 .000 

 

 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel lokasi dan 

kepuasan nasabah maka dapat dilihat dari R pada tabel Model 

Summary yaitu sebesar 0,537. Nilai ini mempunyai arti bahwa 

hubungan kedua variabel tersebut adalah cukup, artinya jika 

variabel lokasi meningkat, maka kepuasan nasabah juga akan 

meningkat. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X2 dan Y 

          ANNOVA 

Model  Sum Of 

Square 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 54.330 1 54.330 38.565 .000
a 

Residual 133.835 95 1.409   

Total 188.165 96    

 

Hubungan antara variabel lokasi dan kepuasan nasabah 

tidak signifikan jika dilihat dari angka signifikan (sig) sebesar 0,00 

yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan ketentuan, jika angka 

signifikan <0,05, maka hubungan antara kedua variabel tersebut 

adalah  signifikan. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas yaitu 

lokasi (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah 

kantor cabang pembantu Ponorogo dapat dilihat dari R square yaitu 

sebesar 0,289 yang berarti bahwa peran atau kontribusi lokasi 

mampu menjelaskan variabel kepuasan nasabah di bank BRI 

Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo sebesar 0,28%. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

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

diperoleh nilai F sebesar 38,656 dengan signifikan 0,000. Dengan α 

= 0,05, df 95 maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,94. Karena 
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nilai F hitung > F tabel (38,656> 3,94)  berarti lokasi berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah kantor cabang 

pembantu Ponorogo. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X2 dan Y 

Coefficient 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

1  B Std.Eror Beta 

(Contanst) 3.827 .856  4.469 000 

Total 

promosi 

.431 .069 .537 6.210 .000 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang 

terbentuk pada regresi sederhana ini adalah: 

  Y =  3,827 + 0,431X 

  Berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui bahwa: 

1) a = 3,827 adalah bilangan konstanta yang berarti apabila 

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

variable kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo  adalah 3,827 satuan. 

2) b 1 = 0,431 adalah nilai koefesien regresi variabel lokasi (X2), 

yang berarti setiap peningkatan atau penambahan variabel 

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

kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah kantor cabang 

pembantu Ponorogo akan meningkat sebesar 0,431 satuan. 
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Dari tabel di atas, analisis regresi sederhana diperoleh nilai 

t adalah 6,210 dengan signifikan 0,00. Dengan α = 0,05, df 95 

maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984. Karena nilai t hitung 

>t tabel (6,210 > 1,985) berarti lokasi (X2) signifikan kepuasan 

nasabah (Y) di bank BRI Syariah Ponorogo.  

4. Uji linier berganda  

Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara kualitas 

promosi (X1) dan lokasi (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y) 

tabungan faedah di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo 

dengan dibantu program SPSS 16.00 dalam perhitungannya 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda X1 dan X2 Terhadap Y 

Model summary 

M

o

d

el 

R R 

Squ

are 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Chang

e 

d

f1 

Df

2 

Sig. F 

Change 

1 .686 .471 .459 1.02948 .471 41.771 2 94 .000 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya 

nilai koefesien determinasi ditunjukkan oleh nilai R2 pada 

Adjusted R Square (mempertimbangkan varians dari masing-

masing variabel independen serta jumlah sampel sehingga lebih 

akurat) yaitu sebesar 0,459 atau 45% yang artinya bahwa peran 

atau kontribusi semua variabel independen (promosi dan lokasi) 
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mampu menjelaskan variabel dependen (kepuasan nasabah) di 

bank BRI Syariah kantor cabang Ponorogo sebesar 45%. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda X1 dan X2 Terhadap Y 

ANNOVA 

Model  Sum Of 

Square 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 88.540 2 44.270 41.771 .000
a 

Residual 99.625 94 1.060   

Total 188.165 96    

 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat dilihat nilai F pada tabel anova. Dari tabel 

di atas, diperoleh nilai F sebesar 41,771 dengan signifikansi 0,00. 

Dengan α = 0,05, df 96 maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,94. 

Karena nilai F hitung > F tabel (41,771< 3,94) berarti promosi dan 

lokasi berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di bank BRI 

Syariah kantor cabanag Ponorogo. 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda X1 dan X2 Terhadap Y 

Coefficients
 

 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

1  B Std.Eror Beta 

(Contanst) .860 .856  4.469 000 

Total 

promosi 

.458 .069 .537 6.210 .000 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang 

terbentuk pada regresi berganda ini adalah: 

Y = 0,860 + 0,458X1  + 0,193X2 

Berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui bahwa: 

1) a = 0,860 adalah bilangan konstanta yang berarti apabila variabel 

bebas yaitu promosi (X1) ,lokasi (X2),) sama dengan 0, maka 

besarnya variabel kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah 

kantor cabang pembantu Ponorogo  adalah 0,860 satuan. 

2) b 1 = 0,458 adalah nilai koefesien regresi variabel promosi (X1), 

yang berarti setiap peningkatan atau penambahan variable promosi 

(X1) sebesar satu satuan, maka variabel terikat yaitu kepuasan 

nasabah (Y) di bank BRI Syariah kantor cabang pembantu 

Ponorogo akan meningkat sebesar 0,458 satuan. 

3) b 2 =  0,193 adalah nilai koefesien regresi variabel lokasi (X2) 

yang berarti setiap peningkatan atau penambahan variabel lokasi 

(X2) sebesar satu satuan, maka variabel terikat yaitu di kepuasan 
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nasabah (Y) di bank BRI Syariah kantor cabang pembantu 

Ponorogo akan meningkat sebesar 0,193 satuan. 

Dari hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai t hitung 

untuk promosi adalah 5,681 dengan signifikansi 0,00. Dengan α = 

0,05, df 95 maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,985. Karena nilai 

t hitung promosi < t tabel (5,681 < 1,985) berarti pengaruh promosi 

signifikansi terhadap kepuasan nasabah di bank BRI Syariah 

Ponorogo.  

Selanjutnya nilai t hitung untuk variabel lokasi adalah 

sebesar 2,629 dengan signifikansi 0,00. Dengan α = 0,05, df 95 

maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,985. Karena nilai t hitung 

lokasi > t tabel (2,629 >1,985) berarti pengaruh lokasi signifikansi 

kepuasan nasabah di bank BRI Syariah Ponorogo.  

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Statistik t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh antara variable promosi dan lokasi terhadap kepuasan 

nasabah secara parsial. Uji t dilakukan dengan membandingkan 

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

kriteria apabila t hitung > t tabel maka hipotesis diterima, 

sedangkan apabila t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. 

  Dari regresi sederhana diperoleh hasil sebagai berikut: 
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1) Promosi (X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) di bank BRI 

Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. 

Dari tabel di atas, analisis regresi sederhana diperoleh nilai 

t adalah 8,494 dengan signifikan 0,00. Dengan α = 0,05, df 95 

maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,985. Karena nilai t hitung 

>t tabel (8,494 > 1,984) berarti promosi (X1) berpengaruh  

signifikan kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah kantor 

cabang pembantu Ponorogo. Dengan uraian seperti di atas, 

maka: 

Ha1 : Promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah di bank BRI Syariah Ponorogo. 

2) Lokasi (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y) di bank BRI 

Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. 

Dari tabel di atas, analisis regresi sederhana diperoleh nilai 

t adalah 6,210 dengan signifikan 0,00. Dengan α = 0,05, df 95 

maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984. Karena nilai t hitung 

>t tabel (6,210 > 1,985) berarti lokasi (X2) berpengaruh  

signifikan kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah 

Ponorogo. Dengan uraian seperti di atas 

Ha1 : Lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah di bank BRI Syariah Ponorogo. 
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b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji signifikansi simultan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh secara serentak (bersama-sama) variabel independen 

(promosi dan lokasi) terhadap variabel dependen (kepuasan 

nasabah). 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai F sebesar 41,771 dengan 

signifikansi 0,00. Dengan α = 0,05, df 95 maka diperoleh nilai F 

tabel sebesar 3,94. Karena nilai F hitung > F tabel (41,771< 3,94) 

berarti promosi (X1) dan lokasi (X2) bersama-sama terhadap 

kepuasan nasabah (Y) di bank BRI Syariah kantor cabang 

Ponorogo. 
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BAB V 

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEPUASAN NASABAH 

MELALUI STRATEGI MARKETING DI BANK BRI SYARIAH 

PONOROGO 

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Melalui 

Strategi Marketing Promosi Tabungan Faedah Di Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

Promosi adalah sangat penting dalam kegiatan ini setiap bank 

berusaha mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya 

baik langsung mapun tidak langsung. Tanpa promosi iangan 

diharapkan nasabah dapat mengenal bank. Oleh karena itu promosi 

merupakan sarana paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan 

nasabahnya. Dalam praktiknya paling tidak ada empat macam sarana 

promosi yang dapat digunakan setiap dalam mempromosikan baik 

produk maupun jasanya. Pertama, promosi melalui periklanan 

(advertising). Kedua, melalui promosi penjualan (Sales Promotion). 

Ketiga, publisitas (Publicity). Keempat, promosi melalui penjualan 

pribadi (Personal Selling).
87

 

Dalam tabel bab IV diketahui analisis regresi sederhana 

diperoleh nilai t adalah 8,494 dengan signifikan 0,00. Dengan α = 0,05, 

df 95 maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,985. Karena nilai t hitung 

>t tabel (8,494 > 1,985). Uji signifikansi simultan untuk mengetahui 
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ada tidaknya pengaruh secara serentak (bersama-sama) variabel 

independen (promosi dan lokasi) terhadap variabel dependen 

(kepuasan nasabah). Dari tabel di atas, diperoleh nilai F sebesar 41,771 

dengan signifikansi 0,00. Dengan α = 0,05, df 95 maka diperoleh nilai 

F tabel sebesar 3,94. Karena nilai F hitung > F tabel (41,771< 3,94) 

berarti promosi (X1) berpengaruh  signifikan kepuasan nasabah (Y) di 

bank BRI Syariah kantor cabang Ponorogo.  

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari hasil 

pengujian di atas lokasi di bank BRI Syariah Ponorogo berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah  BRI Syariah Ponorogo.  

Namun dari hasil analisis teori pada promosi yang ada di bank BRI 

Syariah kantor cabang Ponorogo dengan kurangnya promosi pada 

produk tabungan faedah dan melakukan promosi hanya nasabah yang 

datang di bank. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa promosi 

tersebut bertentangan dengan teori marketing dari Kotler yaitu jika 

marketing yang diterapkan baik maka kepuasan akan semakin tinggi.
88

 

Maka apabila di tinjau dari etika bisnis Islam terkait dengan 

strategi marketing promosi yang dilakukan bank BRI Syariah masih 

kurang maksimal dan hanya berpatok pada nasabah yang datang  dan 

nasabah yang datang yang mempromosikan tabungan tersebut maka 

dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam 

yang berdasarkan Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai 
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etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan 

kolektif, kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya ada batasan 

pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan 

bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Dan juga tidak sesuai 

dengan prinsip etika bisnis Islam yang berdsarkan tanggung jawab 

(responsibility) Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil 

dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung 

jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan 

kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya 

secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, 

menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia 

dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.
89

 

Ditinjau dari etika bisnis Islam, terkait nilai kebebasan dan 

tanggung jawab kurang dimiliki oleh Bank BRI Syariah kantor cabang 

pembantu Ponorogo. Hal ini dikarenakan kebebasan dan tanggung 

jawab dalam promosi lebih dilakukan oleh nasabah daripada karyawan 

promosi dari Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo.  

B. Analisis Etika Bisnis IslamTerhadap Kepuasan Nasabah Melalui 

Strategi Marketing Lokasi Tabungan Faedah Di Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

Lokasi bank adalah tempat dimana diperjual belikannya produk 

perbankan dan pusat pengendalian perbankan. Dalam prakteknya ada 
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beberapa macam lokasi kantor bank yaitu lokasi kantor pusat, cabang 

pembantu, kantor kas, dan lokasi mesin-mesin Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM). Penentuan lokasi cabang bank merupakan salah satu 

kebijakan yanga sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang 

strategis sangat mempermudah nasabah dalam berurusan dengan bank. 

Di samping lokasi yang strategis,hal lain juga yang mendukung lokasi 

tersenut adalah layout gedung dan layout ruangan bank itu sendiri.
90

 

Menurut teori Kotler mengemukakan bahwa lokasi/tempat adalah 

mengenai tempat berbagai kegiatan yang dila kukan perusahaan untuk 

membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen. 

Yang paling penting dari lokasi adalah tipe dari tingkat interaksi yang 

terlibat.
91

  

Dalam tabel bab V diketahui analisis regresi sederhana diperoleh 

nilai t adalah 6,210 dengan signifikan 0,00. Dengan α = 0,05, df 95 

maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984. Karena nilai t hitung >t 

tabel (6,210 > 1,985). Uji signifikansi simultan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh secara serentak (bersama-sama) variabel 

independen (promosi dan lokasi) terhadap variabel dependen 

(kepuasan nasabah). Dari tabel di atas, diperoleh nilai F sebesar 41,771 

dengan signifikansi 0,00. Dengan α = 0,05, df 95 maka diperoleh nilai 

F tabel sebesar 3,94. Karena nilai F hitung > F tabel (41,771< 3,94) 
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berarti lokasi (X2) berpengaruh  signifikan kepuasan nasabah (Y) di 

bank BRI Syariah Ponorogo.  

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari hasil 

pengujian di atas lokasi di bank BRI Syariah Ponorogo berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah  BRI Syariah Ponorogo.  

Namun dari hasil analisis teori pada lokasi yang ada di bank BRI 

Syariah kantor cabang Ponorogo berada di pojok jalan dan tempat 

yang sempit, sehingga nasabah kurang nyaman dan juga banyak yang 

masih belum mengetahui karena tempatnya kurang strategis. Maka dari 

itu dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi tersebut bertentangan 

dengan teori marketing dari Kotler yaitu jika marketing yang 

diterapkan baik maka kepuasan akan semakin tinggi.
92

 

Maka apabila ditinjau dari etika bisnis Islam terkait strategi 

marketing lokasi dan melihat lokasi bank yang kurang sesuai, karena 

lokasi/tempat juga mempengaruhi perusahaan yang mampu bersaing 

dengan baik dan jujur dan hal ini tidak sesuai dengan syariat-syariat 

Islam dalam menjalankan strategi marketing lokasi. Dari hasil data 

yang diperoleh maka belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis 

islam yang berdasarkan kebenaran (kebijakan dan kejujuran).  

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pila dua unsur yaitu 

kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks ini bisnis kebenaran 
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dimaksudkan sebagai niat, sikap dan prilaku benar meliputi proses 

(transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan 

maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.
93

 

Dan juga berdasarkan penempatan atau lokasi dalam Islam 

mengajarkan untuk menentukan lokasi yang strategis, harus bisa 

menguasai informasi pasar agar menentukan lokasi pasar yang tepat. 

Penentuan lokasi yang tepat dalam islam yaitu:
94

 

a) Memperhatikan aspek kemaslahatan dan menghindari unsur 

kedzaliman, yang dalam ini belum dipraktekkan oleh Bank BRI 

Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. 

b) Lokasi usaha yang layak dan tidak mengganggu masyarakat. 

Terkait lokasi sudah layak, akan tetapi penempatannya yag kurang 

strategis, ruang kantor yang sempit mengakibatkan pelayanan 

terhadap nasabah kurang dan tidak mendapatkan kenyamanan 

dalam melakukan transaksi.  

c) Perlunya informasi pasar untuk menentukan lokasi yang strategis, 

dalam hal ini Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu 

Ponorogo, kurang memperhatikan informasi pasar terkait lokasi 

penempatan kantornya, sehingga mengakibatkan Bank BRI 

Syariah kurang mendapatkan nasabah dibandingkan dengan bank 

lain. 
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Jadi apabila melihat lokasi berdasarkan etika bisnis Islam belum 

memenuhi syarat. Hal ini karena kepuasan nasabah terkait pelayanan 

dan kenyamanan belum bisa terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas serta berdasarkan 

data yang peneliti peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas 

dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bahwa berdasarkan etika bisnis Islam terkait kepuasan nasabah 

melalui strategi marketing diperoleh bahwa terkait promosi masih 

kurang mendapatkan kepuasan sehingga hal ini tidak sesuai dengn 

prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam etika bisnis Islam, 

karena faktanya yang lebih mempromosikan tabungan Faedah yaitu 

nasabah itu sendiri. 

2. Bahwa berdasarkan etika bisnis Islam terkait melalui stategi marketing 

lokasi diperoleh bahwa nasabah terkait lokasi bank BRI Syariah 

kurang mendapatkan kepuasan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan 

prinsip kebenaran (kebijakan dan kejujuran) dalam etika bisnis Islam 

dan penentuan lokasi dalam Islam, karena faktanya nasabah tidak 

mendapatkan pelayanan dan kenyamanan yang nasabah inginkan.   
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B. Saran 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis 

yang sudah dilakukan maka diajukan beberapa saran yang dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Manajemen BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo 

disarankan untuk terus berupaya menjaga dan meningkatkan promosi 

yang akan mereka lakukan kepada nasabah atau calon nasabah, seperti 

menciptakan produk baru, memperbarui produk yang telah ada agar 

produk memiliki banyak ragam yang dengan mudah dipilih oleh 

nasabah, strategi, dan cara tersebut sangat penting untuk mendorong 

meningkatkannya citra dan komitmen nasabah untuk memilih produk 

yang ada di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo dimasa 

depan. 
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2.  Bagi Bank Syariah: 

a. Bank Syariah disarankan untuk tidak hanya bermain di friendly 

environment, yaitu hanya sebatas dikalangan umat Islam yang 

memang bisa menerima konsep syariah. Jargon-jargon yang 

digunakan sebatas pada yang enak didengar oleh umat Muslim, 

namun membuat merah ditelinga umat lain. Seperti misalnya pada 

kalimat “bunga bank haram, kalau makan bunga masuk neraka” 

dan sebagainya. Untuk itu seharusnya Bank Syariah juga masuk ke 

lingkungan baru. Artinya, bila ingin memperluas pasar, maka 

perbankan syariah harus mulai menggarap pasar floating. Ini 

adalah segmen yang mengharapkan layanan yang unggul dengan 

produk yang kompetitif. Pasar ini lebih mengutamakan 

aksesabilitas dan kenyamanan bertransaksi disertai dengan 

keragaman jenis transaksi.  

b. Bank Syariah disarankan untuk tidak hanya memperuntukkan 

sistem ekonomi syariah bagi kaumnya, melainkan berlaku bagi 

seluruh umat. Untuk non-Muslim, harus dijelaskan bahwa agama 

Islam adalah sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin, yang berarti rahmat 

untuk seluruh umat manusia. Juga bahwa perbankan syariah 

merupakan sistem perekoomian modern, yang sebenarnya cocok 

untuk investasi baru. 

3. Bank Indonesia disarankan untuk lebih meningkatkan masalah proses 

pengajuan ijin dalam meluncurkan produk baru dirasa masih agak sulit 
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dan ketat. Misalnya, untuk mendapatkan ijin baru suatu produk, Bank 

Syariah harus mendapatkan persetujuan paling tidak dari Pengawas 

Syariah dan BI. Di BI sendiri, prosesnya bisa sangat lama karena perlu 

dipelajari dan dikaji lagi dari aspek Syariah dan prodential-nya.  

4. Nasabah disarankan ketika mengajukan tabungan faedah maka 

hendaknya nasabah sudah memahami mengenai tanungan faedah, agar 

dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. 
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