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ABSTRAK 

 

Suryani, 2019. “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Atribut Produk 

Perbankan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo” Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Konsep Kepuasan Pelanggan, Pelayanan Prima, Basis Kebijakan 

Ekonomi Islam 

 

     Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh kondisi perbankan syariah 

yang masih berkembang dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun 

bisa dilihat dari berbagai potensi industri ini masih akan terus bisa berkembang 

pesat. Setiap perusahaan bersaing untuk dapat merebut pasar perbankan syariah 

dengan cara memuaskan nasabah. Begitu juga BRI syariah akan lebih fokus 

memenuhi kebutuhan nasabah agar dapat memuaskan nasabah. Pelayanan yang 

diberikan BRI syariah masih rendah dan ruang tunggu yang sempit sehingga 

mengganggu kenyamanan dalam pelayanan, sedangkan nilai-nilai keislaman yang 

murni syariahnya masih kurang dalam atribut produk perbankan syariah. 

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1) apakah kualitas layanan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah BRI syariah KCP Ponorogo 2) apakah atribut produk 

perbankan syariah berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BRI syariah KCP 

Ponorogo 3) apakah kualitas layanan dan atribut produk perbankan syariah secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BRI syariah KCP 

Ponorogo. 

     Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif dengan 

penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner 

kepada nasabah yang memiliki tabungan di BRI syariah KCP Ponorogo. Sampel 

yang diambil sebanyak 100 responden, data yang diambil kemudian diolah dengan 

alat bantu software spss version 21.0 dan analisis dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Analisis ini meliputi uji validitas dan reliabilitas, analisis 

korelasi, uji hipotesis melalui uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan uji koefisien 

determinasi. 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) berdasarkan uji t kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas 

layanan yang diberikan maka semakin meningkatkan kepuasan nasabah pada bank 

BRI syariah KCP Ponorogo. 2) berdasarkan uji t atribut produk perbankan syariah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada bank BRI 

syariah KCP Ponorogo. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi derajat 

atribut produk perbankan syariah maka semakin tinggi kepuasan nasabah pada 

bank BRI syariah KCP Ponorogo. 3) berdasarkan uji F kualitas layanan dan 

atribut produk perbankan syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada bank BRI syariah KCP Ponorogo. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Persaingan bisnis saat ini semakin tajam. Setiap perusahaan harus lebih aktif 

dan lebih agresif dalam merebut posisi pasar dan memenangkan persaingan. 

Konsep pemasaran perusahaan telah bergeser dari product oriented menjadi 

customer oriented artinya tidak hanya memperhatikan kualitas produk tetapi 

juga memperhatikan kepuasan nasabahnya. Banyak literatur yang menyatakan 

bahwa bagi pelanggan, kepuasan yang diberikan oleh perusahaan adalah salah 

satu faktor utama yang dijadikan indikator suksesnya bisnis tersebut. 

     Apabila seseorang merasa mendapatkan kepuasan dalam pelayanan produk 

dan jasa yang diberikan maka seseorang tersebut bisa menjadi pelanggan untuk 

terus bertransaksi. Pelaku harus memperhatikan dua hal yaitu harapan dan 

persepsi konsumen atas barang dan jasa yang telah dikonsumsinya. Dalam hal 

ini, perusahaan wajib untuk mengetahui harapan konsumen atas barang dan 

jasa yang disediakannya. Jika hal tersebut tercapai, maka perusahaan dapat 

membentuk sebuah persepsi tentang keinginan konsumen yang nantinya akan 

diwujudkan dalam barang atau jasa.
1
 

     Sebagian perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran yang 

berorientasi pada konsumen adalah perusahaan perbankan. Di antara banyak 

                                                           
       

1
 Thomas S.Kaihatu, Achmad Daengs, Agustinus Lis Indrianto, Manajemen Komplain 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 4-7. 



 

 

lembaga- lembaga perbankan yang ada, konsumen akan dihadapkan pada 

pilihan-pilihan dalam pemanfaatan jasa-jasa perbankan di Indonesia. Maka 

dalam hal ini jika dihubungkan dengan kualitas layanan, konsumen akan 

beralih ke bank lain jika dirasa pelayanan yang diberikan kurang baik. Dengan 

perkembangan perusahaan perbankan di Indonesia yang semakin pesat 

sehingga banyak bermunculan pula bank-bank syariah yang mana memiliki 

karakteristik tersendiri yaitu dengan menawarkan prinsip bagi hasil, dimana 

pengembaliannya bagi pengusaha dalam porsi yang sama  daripada aturan 

dalam bunga bank konvensional.
2
 

     Bank syariah adalah bank yang menerapkan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah, pendirian bank berbasis syariah tidak bisa dilepaskan dari 

gagasan didirikannya Bank Muamalat. Bank Muamalat di Indonesia 

merupakan bank Islam pertama yang beroperasi secara syariah di Indonesia. 

Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Pada April 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 

Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS 

sebesar Rp. 423.944 Miliar. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah 

sebanyak 13, perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan 

syariah sebanyak 7 dan UUS sebanyak 40, Dana Pensiun Syariah sebanyak 1, 

Lembaga Keuangan Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah sebanyak 42.
3
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 Agung Eko Purwana, Perbankan Syariah (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2009), 2. 
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       Trend dan perkembangan perbankan syariah perlu mendapat perhatian 

khusus dalam perkembangannya sebagai alternatif perbankan syariah. 

Sehingga pengukuran tingkat kepuasan nasabah pada perbankan syariah 

dianggap perlu diteliti, karena karakteristik perbankan syariah yang berbeda 

dengan perbankan konvensional. Karakteristik perbankan syariah yang 

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem 

perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta 

menonjolkan berbagai aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang 

beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam transaksi keuangan. 

Berbeda halnya bank konvensional yang menerapkan prinsip keuntungan 

(bunga).
4
 Dalam penelitian Rutmaira Sitinjak berpendapat bahwa 48,3% dari 

1182 responden menjalin kemitraan antara nasabah dengan bank syariah 

dikarenakan anggapan faktor keharaman bunga sebagai bentuk lain dari riba, 

produk-produk yang terhindar dari unsur bunga hanya dimiliki perbankan 

syariah, sehingga responden memilihnya.
5
  

     Sebagai lembaga yang melayani jasa dan lalu lintas pembayaran maka 

kualitas layanan dan atribut produk sangat diperhatikan agar nasabah 

mendapatkan kepuasan baik itu produk, fasilitas, pelayanan yang ada di bank 

syariah. Sebagian besar produk dan proses pelayanan perbankan dialami dan 

dikonsumsi ketika pelayanan berlangsung. Produk-produk dan jasa perbankan 
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 Rutmaira Sitinjak, “Analisis Pengaruh Atribut Produk Islami Dan Kualitas pelayanan 

terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah pada PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI 

Syariah Pekanbaru”, (Skripsi, Faculty of economics Riau University, Pekanbaru 2015), 2. 
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 Lilis Yuliati, Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi sukuk, 
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yang ditawarkan oleh berbagai bank bisa jadi sama, tetapi perbedaan dapat 

ditunjukkan melalui cara yang diterapkan oleh bank dalam melayani nasabah, 

keandalan sistem pelayanan yang sering menjadi penentu kepercayaan nasabah 

terhadap bank dan produk-produknya. Dunia perbankan menyadari betapa 

pentingnya memperoleh kepercayaan nasabah untuk keberhasilan suatu bisnis 

bank.  

     Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam sektor perbankan, 

menimbulkan pertanyaan tentang cara-cara bagaimana nasabah bisa diberikan 

kepuasan secara sempurna. Salah satu strategi yang tepat untuk mengetahui 

kemampuan bank dalam memuaskan nasabah adalah dengan mengupayakan 

sistem umpan balik yang memungkinkan bank dapat mengetahui langsung dari 

pelanggan itu sendiri, apakah mereka puas dengan pelayanan-pelayanan bank 

dan harapan mereka tentang bagaimana seharusnya bank memberikan 

pelayanan yang memuaskan menurut persepsi nasabah.
6
 

     Faktor yang menentukan kepuasan pelanggan adalah kualitas layanan. 

Argumen yang diberikan adalah bahwa pelayanan yang dilakukan perusahaan 

melebihi ekspektasi atau harapan seorang konsumen. Hal inilah yang 

melahirkan kepuasan. Konsumen mempersepsikan bahwa jika harapannya 

terpenuhi atau bahkan dilebihi, maka konsumen akan mengatakan bahwa 

pelayanan perusahaan tersebut berkualitas.
7
 Kepuasan nasabah berhubungan 

erat dengan keandalan produk jasa bank yang ditawarkan dan pelayanan yang 

diberikan bank. Keandalan produk terkait dengan kualitas produk tersebut. 
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 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 107. 
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 Kaihatu, Manajemen Komplain, 28. 



 

 

Dalam hal ini kualitas merupakan jaminan terbaik kesetiaan nasabah. Kualitas 

yang lebih tinggi menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi, sekaligus 

mendukung harga yang lebih tinggi dan sering juga biaya yang lebih rendah. 

Oleh karena itu, program penyempurnaan kualitas pada umumnya 

meningkatkan profitabilitas.
8
  

     Selain itu terkait atribut produk bank syariah yang memiliki ciri khas 

tersendiri daripada bank konvensional sehingga membedakan antara bank 

syariah dengan bank konvensional yang mana sangat berpengaruh bagi 

nasabah bahwa produk dari perbankan syariah tidak adanya unsur riba, 

pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah (zakat), pelarangan produksi 

barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam penghindaran 

aktivitas yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpuasan) dan 

terakhir penyediaan takaful (asuransi Islam).
9
 Kepuasan nasabah akan 

dirasakan apabila atribut produk produk semakin tinggi.  Bank syariah harus 

memperbaiki kinerja maupun kualitas layanan secara lebih baik, menawarkan 

produk-produk yang inovatif serta atribut-atribut produk yang sesuai dengan 

Al-Qur’an dan Al-Hadist.  

          Salah satu bank syariah yang ikut berkontribusi dalam perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia adalah bank BRI Syariah. Berawal dari akuisisi 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 
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 Lilis Yuliati, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk, 

“Jurnal Walisongo”, Vol. 19, No. 1 (2011), 106. 

 



 

 

Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 

Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada 

tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. 

Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula 

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. BRI Syariah Ponorogo 

merupakan kantor cabang pembantu dari BRI Syariah cabang Madiun yang 

mulai beroperasi pada tahun 2013 dimana perbankan syariah ini sudah 

menunjukkan lembaga dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam.
10

 

          BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo merupakan bank syariah 

yang masih berkembang, kualitas layanan dan atribut produk perbankan 

syariah adalah tolok ukur dalam meningkatkan kinerja pada bank syariah 

dalam mencapai kepuasan nasabahnya. Dari pihak konsumen, banyak keluhan 

yang masih dirasakan dan hak-hak konsumen yang diabaikan dengan harga 

yang masih terlalu tinggi, pelayanan yang lambat dan kualitas produk maupun 

jasa yang rendah. Dengan adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan 

yang ada maka konsumen bisa beralih kepada perusahaan yang lain sehingga 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang ditinggalkan. 

     Layanan yang baik dalam sebuah bank akan memberikan kepuasan terhadap 

nasabah itu sendiri. Kualitas pelayanan adalah bentuk fisik, kehandalan dalam 

memberikan informasi, ketanggapan dalam melayani nasabah dalam 

bertransaksi, keamanan dalam pelayanan, maupun interaksi yang baik dari 
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 “Gatot Wijanarko, Wawancara, 11 Februari 2019” 



 

 

pegawai terhadap nasabah. Namun faktanya, dari hasil wawancara dengan 

beberapa nasabah yang memiliki produk tabungan faedah, seperti nasabah yang 

bernama Lutfiana mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak 

bank masih rendah, ruang tunggu yang sempit sehingga mengganggu 

kenyamanan dalam pelayanan sehingga ia merasakan tidak adanya kepuasan 

yang dirasakan.
11

 

     Di sisi lain atribut produk perbankan syariah adalah karakteristik prinsip-

prinsip syariat Islam seperti tidak adanya riba maupun prinsip bagi hasil atau 

bonus. Namun faktanya, menurut nasabah yang memiliki tabungan haji 

bernama Tohari mengatakan bahwa BRI syariah belum menerapkan atribut 

produk perbankan syariah secara keseluruhan, masih adanya ketimpangan yang 

terjadi karena belum murni syariahnya sehingga nasabah merasa tidak puas 

dengan hal tersebut.
12

 Berbeda halnya dengan teori yang mengatakan bahwa 

kualitas layanan dan atribut produk perbankan syariah berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. 

     Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian di BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo Jl. Soekarno Hatta No. 2B, 

Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan judul “Analisis 

Pengaruh Kualitas Layanan dan Atribut Produk Perbankan Syariah Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo” 

 

                                                           
       

11
 “Lutfiana, Wawancara, 27 Februari 2019” 

       
12

 “Tohari, Wawancara, 27 Februari 2019” 



 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

2. Apakah atribut produk Perbankan Syariah berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

3. Apakah kualitas layanan dan atribut produk perbankan syariah secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan atribut produk perbankan 

syariah terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo. 



 

 

3. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh kualitas layanan dan 

atribut produk perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang di harapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi dunia perbankan khususnya dunia perbankan syariah untuk 

mengetahui sejauh mana dari kualitas layanan dan atribut produk 

perbankan syariah dapat meningkatkan kepuasan nasabah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan 

pengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masalah 

yang diteliti dan membandingkan teori dengan praktik yang ada 

mengenai analisis pengaruh kualitas layanan dan atribut produk 

perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dan sebagai aktualisasi penerapan 

ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 

b. Bagi Bank Syariah 



 

 

Hasil penelitian ini diharapkan kepada bank syariah untuk menjadi 

bahan pertimbangan terkait kebijakan yang diambil untuk 

pengembangan strategi bank syariah di masa mendatang. 

c. Bagi Peneliti Lanjutan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

bagi penelitian selanjutnya, sebagai referensi dan perbandingan dalam 

penelitian di bidang yang sama dan pengetahuan-pengetahuan terkait 

pemasaran perbankan syariah. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

     Sistematika penelitian untuk memberikan kemudahan dalam gambaran 

yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dengan susunan yang lebih 

sistematis dan komprehensif antara lain: 

     Bab I, Pendahuluan, yang merupakan latar belakang penelitian yang 

memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, rumusan masalah 

merupakan penegasan terhadap apa yang akan diteliti sesuai dengan apa 

yang ada dalam latar belakang masalah, tujuan apa yang akan dicapai, 

manfaat yang bisa diharapkan, dan sistematika penulisan sebagai upaya 

untuk mensistematiskan penyusunan. 

     Bab II, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis, yang 

merupakan landasan teori tentang kualitas layanan, atribut produk 

perbankan syariah dan kepuasan nsabah, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis  penelitian. 



 

 

     Bab III, Metode Penelitian, yang merupakan rancangan penelitian, 

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

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan 

analisis data. 

     Bab IV, Hasil dan Pembahasan, yang merupakan hasil pengukuran 

pengaruh kualitas layanan dan atribut produk perbankan syariah terhadap 

kepuasan nasabah. Pengukuran tersebut dengan menggunakan metode 

regresi linier berganda. 

     Bab V, Penutup, yang merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari rumusan permasalahan dan saran-saran sebagai masukan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

     Standar pelayanan publik wajib dimiliki oleh institusi penyelenggara 

layanan publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh 

penyedia layanan sehingga masyarakat penerima pelayanan publik merasakan 

adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut. Tanpa adanya standar maka 

akan sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan jauh dari harapan 

publik.
13

 Kualitas dapat dipandang dari dua perspektif yaitu internal dan 

eksternal. Kualitas internal kesesuaian dengan spesifikasi. Kualitas eksternal 

didasarkan pada kualitas yang dipersepsikan pelanggan relatif. Point yang 

penting adalah bahwa kualitas harus dilihat dari sudut pandang pelanggan, 

bukan dari perusahaan.
14

 

1. Kualitas Layanan 

a. Konsep kualitas layanan perbankan 

              Di perbankan konsep tentang kualitas layanan berbeda antara 

perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan konsep ini 
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 Daryanto, Ismanto Setiabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Gava Media, 

2014), 145. 
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 Adrian Payne, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi and Pearson Education (Asia) Pte. Ltd., 

2000), 272. 



 

 

lebih pada perbedaan atribut yang terkait dengan unsur spesifik produk 

dan jasa yang ditawarkan bank konvensional dengan bank syariah. 

     Nasabah secara langsung atau tidak langsung akan memberikan penilaian 

terhadap layanan yang diberikan oleh bank. Nasabah akan menilai 

kualitas layanan suatu bank berdasarkan penilaian keseluruhan antara apa 

yang diterima dan dialami dibandingkan dengan harapannya. 

Pengamatan dan pengalaman serta harapan nasabah dalam berinteraksi 

dengan bank, akan mempengaruhi persepsinya terhadap kualitas layanan 

suatu bank.
15

 

b. Manfaat yang dapat diperoleh sebuah perusahaan atau institusi perbankan 

dengan melaksanakan budaya pelayanan prima bagi nasabahnya, yaitu 

antara lain: 

1) Meningkatkan citra perusahaan 

Berawal dari tingkat persaingan semakin tajam di antara para pesaing, 

maka perusahaan harus meningkatkan pelayanan terhadap nasabah 

dengan cara mengadakan pendidikan mengenai pelayanan prima. 

2) Promosi bagi bank 

Dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan apabila 

nasabah merasa terpuaskan kebutuhannya, maka nasabah akan 

menyampaikannya kepada orang lain. Penyampaian informasi itu 

merupakan promosi gratis bagi perusahaan. 
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 Tatik Suryani, Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global, Menciptakan Nilai 

Unggul untuk Kepuasan Nasabah (Jakarta:Prenadamedia Group, 2017), 195-196. 

 



 

 

3) Menciptakan kesan pertama yang baik 

Apabila kita memberikan pelayanan prima kepada setiap nasabah atau 

calon nasabah akan mendapatkan kesan pertama yang mendalam, 

karena pelayanan yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan. Kualitas layanan yang bermutu yang mampu membuat 

nasabah puas, akan berdampak pada kepercayaan nasabah kepada 

bank. 

4) Meningkatkan daya saing 

Biasanya perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan hadiah. Ada 

juga nasabah yang senang dengan hadiah, tetapi pada umumnya 

nasabah tertarik dengan hal itu. Tetapi ada nasabah yang senang 

apabila diberikan pelayanan yang prima dengan senang hati. 

5) Meningkatkan loyalitas nasabah 

Pelayanan prima yang diberikan kepada para nasabah dan calon 

nasabah akan memberikan pengaruh atau dampak kepuasan nasabah 

akan menjadi loyal sehingga memberikan keuntungan bagi peruahaan 

dalam jangka panjang.
16

 

c. Dimensi kualitas layanan 

         Nasabah akan menilai kualitas layanan dari beberapa dimensi yang 

dianggap penting sesuai dengan keinginan dan harapannya. Berikut 

merupakan dimensi yang umumnya dinilai oleh nasabah. 

1. Reliabilitas 
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              Nasabah menilai reliabilitas berdasarkan penilaiannya terhadap 

kemampuan bank dalam memberikan layanan yang konsisten sesuai 

dengan yang dijanjikan. 

2. Daya tanggap 

         Dalam menilai kualitas layanan, nasabah juga akan menilai dari 

kecepatan pegawai dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan 

oleh nasabah.  

3. Kompetensi 

              Kompetensi dinilai dari kemampuan pegawai dalam menguasai 

produk dan jasa yang ditawarkan serta memahami prosedur, instruksi 

kerja, dan kebijakan terkait sehingga dapat memberikan layanan yang 

standar. 

4. Akses 

    Dalam menilai layanan perbankan, nasabah akan mempertimbangkan 

kecepatan akses. Jika bank memberikan kemudahan nasabah untuk 

berkomunikasi dan menghubungi pegawai, berupaya mendekatkan 

lokasinya dengan nasabah, maka nasabah akan merasa mendapatkan 

layanan yang baik.  

 

5. Kesopanan 

              Sopan santun pegawai dipandang sebagai salah satu dimensi layanan. 

Nasabah akan senang jika dilayani dengan sopan sesuai tatakrama 

yang berlaku di masyarakat. 



 

 

6. Kemampuan komunikasi 

     Layanan yang bermutu dapat berlangsung dengan baik, jika pegawai 

memiliki kemampuan berkomunikasi dengan nasabah. Nasabah akan 

merasa tidak puas dan memberikan penilaian yang buruk, jika ketika 

menanyakan sesuatu yang terkait dengan kredit maupun produk 

simpanan, informasi yang diperoleh tidak lengkap, informasi  yang 

diberikan tidak tepat atau salah atau cara berkomunikasinya tidak 

tepat. 

 7. Kredibilitas 

              Kredibilitas pegawai merupakan hal yang penting dalam mendukung 

layanan yang bermutu. Kredibilitas ini terkait dengan kejujuran dan 

hal-hal yang sifatnya psikologis yang mengarah pada munculnya 

ketertarikan dan kepercayaan nasabah terhadap bank. 

8. Keamanan 

    Salah satu faktor yang dipertimbangkan nasabah dalam memilih bank 

adalah faktor keamanan. Nasabah menabung di bank atau menyimpan 

barang-barang berharga di bank karena kebutuhan akan rasa aman.  

9. Pemahaman terhadap kebutuhan nasabah 

     Manajemen bank melalui karyawan yang berinteraksi langsung 

dengan nasabah perlu mendengarkan dan berusaha menggali 

kebutuhan, keinginan, serta harapan nasabahnya. Jika bank memahami 

kebutuhan, keinginan, dan harapan nasabah, diharapkan ini akan 



 

 

menjadi masukan dalam perbaikan layanan serta pengembangan 

maupun perbaikan dari produk dan jasa yang ditawarkan. 

10. Faktor berwujud dan fasilitas fisik lainnya 

     Lokasi, kondisi tempat, ruangan, tempat parkir serta saran fisik bank 

merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam memilih bank. Jika 

hal-hal yang sifatnya fisik tidak baik kondisinya, nasabah akan 

menganggap bahwa bank layanannya kurang baik. Oleh karena itu, 

masalah fasilitas, kondisi ruangan, suasana fisik dari bank sebaiknya 

juga dikelola dengan baik seperti harapan nasabah.
17

 

Selain itu ada lima kriteria pokok kualitas pelayanan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tangibles (bentuk fisik), yaitu kemampuan perusahaan (bank) dalam 

menunjukkan eksistensinya pada pelanggan. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan (bank) dan 

lingkungan sekitarnya. 

2. Reability (kehandalan), yaitu kemampuan perusahaan (bank) untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. 

3. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan bank untuk 

menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani nasabah 

dengan baik. 

4. Assurance (jaminan), yaitu kemampuan pegawai bank untuk 

menumbuhkan rasa percaya para nasabah pada bank. 
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5. Emphaty (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual yang diberikan kepada para nasabah dengan 

berupa memahami keinginan nasabah. 

Ciri-ciri etika pelayanan perbankan yang prima antara lain yaitu, 

memiliki personil yang profesional dan bermoral, memiliki sarana dan 

prasarana yang memungkinkan, tanggap, komunikatif.
 18

 

          Service encounter atau momen interaksi antara pelanggan dan 

perusahaan berperan krusial dalam semua industri. Setiap encounter 

merupakan peluang bagi perusahaan untuk menjual produknya, 

memperkuat penawarannya, dan memuaskan pelanggan. Sejumlah riset 

menunjukkan bahwa service encounter bisa berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
19

 

2. Atribut produk perbankan syariah 

     Teori atribut (attribution theori) mengidentifikasi proses yang dilakukan 

seseorang dalam menentukan penyebab aksi atau tindakan dirinya, orang lian, 

dan objek tertentu. Atribusi yang dilakukan seseorang bisa sangat 

mempengaruhi kepuasan purnabelinya terhadap produk atau jasa tertentu, 

karena atribusi memoderasi perasaan puas atau tidak puas. Pada umumnya, bila 

kinerja suatu produk gagal memenuhi harapan, pelanggan akan berusaha 

menentukan penyebab kegagalan tersebut. Bila penyebab kegagalan itu 

ditimpakan pada produk atau jasa itu sendiri, maka perasaan tidak puas akan 
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mungkin sekali muncul. Sebaliknya, jika penyebabnya dibebankan pada faktor 

keadaan atau tindakan konsumen itu sendiri, maka perasaan tida puas lebih 

kecil kemungkinannya untuk terjadi atau setidaknya ketidakpuasan akan relatif 

kecil levelnya. Proses atribusi berpengaruh sangat besar terhadap kepuasan 

atau ketidakpuasan pelanggan apabila keterlibatan dan pengalaman serta 

pengetahuan pelanggan dengan suatu barang atau jasa relatif tinggi.
20

 

     Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau 

bernilai bukan karena adanya berbagai atribut fisik dari produk semata, tetapi 

juga karena adanya nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut fisik 

suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional pada barang 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Disisi lain, nilai yang 

terkandung dalam suatu barang akan memberikan kepuasan psikis pada 

konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Nilai ini dapat bersumber dari 

citra atau merk barang tersebut, sejarah, reputasi produsen dan lain-lain. Dalam 

pandangan islam produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai. 

Konsep ekonomi islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak 

berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada 

dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman. Adanya nilai-nilai ini pada 

akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa 

yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa 
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yang memberikan mashlahah sebab berkah merupakan elemen penting dalam 

konsep mashlahah.
21

 

Basis kebijakan ekonomi Islam antara lain, yaitu: 

a. Penghapusan riba 

Islam telah melarang segala bentuk riba karena ia harus dihapuskan dalam 

ekonomi islam.pelarangan riba secara tegas ini dapat dijumpai dalam Al-

Qur’an maupun Hadist. Penghapusan riba dapat dimaknai sebagai 

penghapusan segala bentuk prakti ekonomi yang menimbulkan kedzoliman 

atau ketidak adilan. 

b. Pelembagaan zakat 

Zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang 

telah memenuhi syarat. Kebijakan pengumpulan zakat maupun 

penyalurannya senantiasa terkait denga kebijakan pembangunan negara 

secara keseluruhan. Dengan pelembagaan seperti ini, maka efektivitas 

maupun optimalitas pengelolaan zakat akan lebih terjamin. 

c. Pelarangan gharar 

Ajaran islam melarang aktifitas yang mengandung gharar atau 

ketidakpastian. Ketidakpastian ini terjadi karena adanya kekurangan 

informasi oleh para pihak. Pelarangan gharar membawa implikasi 

dihapuskannya berbagai bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan 

perjudian dalam berbagai aktivitas ekonomi. Gharar akan menciptakan 
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instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

d. Pelarangan yang haram 

Haram dalam hal ini bisa terkait dengan zat ataupun prosesnya. Dalam hal 

zat, islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan 

seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitas alkohol, 

daging babi, bangkai, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan 

lain-lain. Dalam hal proses, islam mengharamkan setiap bentuk transaksi 

unsur ketidakadilan, melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis, 

penyembunyian informasi yang relevan kepada pihak lawan transaks dan 

sebagainya.
22

 

          Atribut-atribut produk khas tersebut yang menjadi alasan pokok para 

nasabah yang beragama Islam memilih menggunakan bank syariah dan 

menjadi indikator penilaian bagi nasabah. Jika atribut-atribut khas tersebut 

melekat pada Bank Umum Syariah dan dirasakan manfaatnya oleh nasabah 

maka nasabah akan memberikan penilaian positif atas atribut produk Islam 

tersebut. 

          Ada dua pengertian atribut produk. Pertama, karakteristik yang 

membedakan merek atau produk dari yang lain. Kedua, faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam mengambil keputusan tentang pembelian 

suatu merek ataupun kategori produk, yang melekat pada produk atau menjadi 

bagian produk itu sendiri. Kedua pengertian ini akan menghasilkan perbedaan 
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atribut produk. Kalau memakai pengertian yang pertama, atribut produk 

meliputi dimensi-dimensi yang terkait dengan produk atau merek, seperti 

performans, conformans, daya tahan, keandalan, desain, gaya, reputasi, dan 

lain-lain. Sedangkan kalau menggunakan pengertian kedua, hasilnya selain 

dimensi-dimensi produk, juga menyangkut apa saja yang dipertimbangkan 

dalam pengambilan keputusan untuk membeli, menonton, memperhatikan 

suatu produk seperti harga, ketersediaan produk, harga jual kembali, 

ketersediaan suku cadang, layanan purna jual, dan lain-lain.
23

 

     Karakteristik bank syariah dalam transaksi syariah, cukup banyak tuntunan 

islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut: 

1. Islam menempatkan fungsi uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai 

komoditas, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi 

mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar). 

2. Riba dalam segala bentuknya dilarang, larangan riba juga terdapat dalam 

ajaran kristen, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang pada 

intinya menghendaki pemberian pinjaman kepada orang lain tanpa 

meminta bunga sebagai imbalan. 

3. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur 

spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang 

diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. 
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4. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat 

pada segelintir orang lain dan Allah sangat tidak menyukai orang yang 

menimbun harta sehingga tidak produktif. 

5. Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, 

harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa 

paksaan dari pihak manapun.
24

 

     Atribut suatu produk atau jasa merupakan faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam melakukan evaluasi pilihan melalui 

pertimbangan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan atau manfaat tertentu dari 

solusi produk atau jasa.
25

 Apabila nasabah dapat merasakan manfaat dari 

atribut-atribut khas yang dimiliki bank syariah maka akan memberikan 

penilaian yang positif pada atribut tersebut.  

          Salah satu produk dari bank syariah yaitu produk penghimpunan dana, 

produk penghimpunan dana yang menjadi penelitian adalah tabungan. 

1.  Pengertian Tabungan 

     Menurut undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, 

tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana 

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan 

ketentuan tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan 
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atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan 

Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis yaitu 

tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa 

tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga, dan tabungan yang 

dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip 

mudharabah dan wadiah. 

       Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini 

memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah 

membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah 

penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan 

merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak 

bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya 

jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada 

produk penghimpunan yang lain. 

     Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana 

masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. 

1. Prinsip wadiah, yaitu prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad 

dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah yad 

dhamanah berbeda dengan wadiah yad amanah. Dalam wadiah yad 

amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh 

pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang 

dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang 

menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. 



 

 

Pada wadiah yad dhamanah, pihak yang dititipkan (bank) bertanggung 

jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta 

titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan 

yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan 

kebijaksanaan pihak bank. 

2. Prinsip mudharabah, dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, 

penyimpan atau deposan bertindak sebagai shohibul maal (pemilik 

modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola dana). Bank kemudian 

menyalurkan pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan 

dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk 

murabahah, ijarah, mudharah, musyarakah, atau bentuk lainnya. Hasil 

usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung 

berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya 

untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab 

penuh atas kerugian yang terjadi. Prinsip mudharabah ini biasanya 

diaplikasikan diperbankan syariah pada produk tabungan biasa, tabungan 

berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti 

tabungan haji, tabungan berencana, tabungan kurban, dan sebagainya) 

serta deposito berjangka.
26

 

3. Kepuasan Nasabah 

       Kepuasan konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan 

konsumen sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen 
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dari produk yang dibeli tersebut. Produk berfungsi lebih baik dari yang 

diharapkan, hal inilah yang disebut sebagai diskonfirmasi positif (positive 

disconfirmation) yang apabila terjadi maka konsumen akan puas. Produk 

berfungsi seperti yang diharapkan, hal inilah yang disebut sebagai konfirmasi 

sederhana (simple confirmation). Produk yang berfungsi buruk dan tidak sesuai 

harapan konsumen akan menyebabkan kekecewaan sehingga konsumen tidak 

merasa puas. Konsumen akan memiliki harapan mengenai bagaimana produk 

atau jasa seharusnya berfungsi (performance expectation), harapan tersebut 

adalah standar kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas 

produk yang akan dirasakan konsumen. Fungsi produk atau jasa yang 

sesungguhnya (actual performance) adalah persepsi konsumen terhadap 

kualitas produk atau jasa.
27

 

     Banyak perusahaan secara sistematis mengukur seberapa baik mereka 

memperlakukan pelanggan mereka, mengenali faktor-faktor yang membentuk 

kepuasan, dan melakukan perubahan dalam operasi dan pemasaran mereka 

sebagai akibatnya. Pelanggan yang sangat puas biasanya tetap setia untuk 

waktu yang lebih lama, memberi lagi ketika perusahaan memperkenalkan 

produk baru dan memperbaharui produk lama, membicarakan hal-hal baik 

tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu 

memperhatikan merek pesaing dan tidak terlalu sensitif terhadap harga, 

menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan, dan biaya pelayanannya 

lebih murah dibandingkan pelanggan baru karena transaksi bisa menjadi hal 
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rutin. Ketika pelanggan menilai kepuasan mereka berdasarkan elemen kinerja 

perusahaan misalnya, pengiriman-perusahaan harus menyadari bahwa 

pelanggan mempunyai cara yang bervariasi dalam mendefinisikan kinerja yang 

baik. Pengiriman yang baik, bisa berarti pengiriman dini, pengiriman tepat 

waktu, kelengkapan pesanan dan seterusnya. Perusahaan juga harus menyadari 

bahwa dua pelanggan dapat melaporkan bahwa mereka sangat puas tetapi 

dengan alasan yang berbeda seseorang mungkin mudah terpuaskan hampr 

sepanjang waktu dan orang lain mungkin sulit dipuaskan tetapi senang dengan 

kejadian ini.
28

 

     Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapan. Dalam konteks kualitas produk dan kepuasan terdapat konsesus 

bahwa harapan nasabah memiliki peranan yang besar sebagai standar 

perbandingan dalam evaluasi kualitas maupun kepuasan. Harapan nasabah 

merupakan keyakinan nasabah sebelum mereka untuk berhubungan atau 

menggunakan produk sebuah bank yang dijadikan acuan dalam menilai 

kualitas produk tersebut. Dua hal yang diharapkan oleh nasabah adalah rasa 

senang dan puas, serta pemecahan atas masalah yang dihadapinya, dengan 

demikian kepuasan nasabah tergantung kepada seberapa banyak nasabah 

tersebut diberikan kedua hal tersebut.
29

  

     Kepuasan konsumen merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen. 
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Kekecewaan timbul apabila kinerja yang aktual tidak memenuhi harapan 

konsumen. Keputusan pemebelian didasarkan pada penilaian yang dibentuk 

mengenai nilai pemasaran yang dilakukan pemasar. Harapan konsumen 

didasarkan pada pengalaman pembelian di masa lalu. Banyak perusahaan 

sukses sekarang ini karena berhasil memenuhi harapan konsumen akan kualitas 

dan pelayanan produk. Ada lima tahap pascapembelian produk yang akan 

dilalui konsumen, yaitu: 

1) Konsumsi produk 

2) Perasaan puas atau tidak puas 

3) Perilaku keluhan konsumen 

4) Disposisi barang 

5) Pembentukan kesetiaan merek 

     Produk dan layanan yang berkualitas berperan penting untuk membentuk 

kepuasan konsumen, selain untuk menciptakan keuntungan bagi perusahaan. 

Semakin berkualitas produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan, 

semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen.
30

 

Setiap orang melakukan pembelian dengan harapan tertentu mengenai apa 

yang dilakukan oleh produk atau jasa bersangkutan ketika digunakan, dan 

kepuasan merupakan hasil yang diharapkan. Kepuasan didefinisikan sebagai 

evaluasi pasca konsumsi bahwa suatu alternatif yang dipilih setidaknya bekerja 

sebaik yang kita harapkan. Ketidakpuasan tentu saja adalah hasil dari harapan 

yang diteguhkan secara negatif. Tekanan konsumerisme dan penghinaan publik 
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yang semakin besar untuk kualitas produk yang jelek telah membawa topik ini 

ke garis terdepan dalam penelitian konsumen.
31

 Menurut Westbrook dan Black, 

pembeli dengan berorientasi pada produk akan lebih terpuaskan dengan 

produk, pembeli dengan motif eksperensial yang tinggi akan lebih terpuaskan 

dengan fasilitas yang disediakan.
32

  

     Banyak manfaat yang diperoleh dari strategi pemasaran relasional ini. Dari 

sudut pandang perusahaan, manfaatnya adalah terciptanya kelompok konsumen 

yang bersedia menjadi target uji produk baru sehingga memperkecil resiko 

yang dihadapi perusahaan. Sementara dari sudut pelanggan, mereka akan 

menerima keuntungan psikologis, yaitu pertemanan dan persaudaraan. Selain 

itu, pelanggan mengharapkan memperoleh diskon dan pelayanan seperti yang 

mereka inginkan. 

     Sebagaimana dikutip oleh Rambat Lupiyoadi (2014) yaitu pernyataan dari 

Mark R. Colgate dan Peter J. Danaher pernah meneliti pengaruh implementasi 

strategi relasional ini terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Riset yang 

mereka lakukan berhasil memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan karyawan 

terhadap pelanggan berpengaruh secara asimetri atas kepuasan pelanggan, di 

mana pelayanan yang buruk berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan 

daripada pelayanan yang dikategorikan terbaik.
33
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     Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai cara. Dapat diukur 

langsung dengan bertanya dengan pelaporan kepuasan langsung. Responden 

dapat ditanyai bagaimana harapan mereka akan suatu hal dan bagaimana 

pengalaman mereka. Metode lain meminta responden menuliskan masalah 

mereka dengan penawaran tertentu dan perbaikan yang mereka sarankan. 

Dapat juga diukur kemungkinan atau kemauan pelanggan merekomendasikan 

perusahaan dan merek kepada orang lain. Komentar dari mulut ke mulut lebih 

baik dalam menunjukkan perusahaan memuaskan pelanggan.
34

 

Menurut Kotler, ada empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu: 

a. Sistem keluhan dan saran, setiap organisasi yang berorientasi pada 

pelanggan perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan 

nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, pendapat 

dan keluhan mereka. 

b. Ghost shopping, salah satu cara memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost 

shoppers untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial 

produk perusahaan dan pesaing. 

c. Lost Customer Analysis, sedapat mungkin perusahaan seyogyanya 

menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan 

perbaikan selanjutnya. 
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d. Survei kepuasan pelanggan, sebagian besar riset kepuasan pelanggan 

dilakukan dengan menggunakan metode survei, baik survei melalui pos, 

telpon, email, website, maupun wawancara langsung
.35

 

     Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan praktik 

pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis. 

Pengukuran kepuasan pelanggan 

1. Kepuasan pelanggan keseluruhan (overall customer satisfaction), 

mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa 

perusahaan bersangkutan. 

2. Dimensi kepuasan pelanggan, mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci 

kepuasan pelanggan, meminta pelanggan menilai produk atau jasa 

perusahaan, meminta pelanggan menilai produk atau jasa pesaing 

berdasarkan item-item spesifik yang sama, dan meminta para pelanggan 

untuk menentukan dimensi-dimensi yang menurut mereka paling penting 

dalam menilai kepuasan pelanggan keseluruhan. 

3. Konfirmasi harapan (confirmation of expectations), dalam konsep ini, 

kepuasan tidak diukur langsung, namun disimpulkan berdasarkan 

kesesuian atau ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja 

aktual produk perusahaan pada sejumlah atribut. 

4. Niat beli ulang (repurchase intention), kepuasan pelanggan dukur secara 

behavioral dengan cara menanyakan apakah pelanggan akan menggunakan 

jasa perusahaan lagi. 
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5. Kesediaan untuk merekomendasi (willingness to recommend), kesediaan 

pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada teman atau 

keluarganya menjadi ukuran yang paling penting untuk dianalisis dan 

ditindaklanjuti. 

6. Ketidakpuasan pelanggan (customer dissatisfaction), beberapa aspek yang 

sering ditelaah guna mengetahui ketidakpuasan pelanggan yaitu, komplain, 

pengembalian produk, biaya garansi, penarikan kembali produk dari pasar, 

gethok tular negatif, dan konsumen yang beralih ke pesaing.
36

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

     Agung Purwo Atmojo dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Kualitas layanan, nilai nasabah, dan Atribut Produk Islam Terhadap 

Kepuasan Nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang”
37

 menunjukkan 

bahwa kualitas layanan, nilai nasabah, dan atribut produk perbankan syariah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI 

Syariah Cabang Semarang. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda. Besarnya 56,8% dari variasi kepuasan nasabah dapat 

dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel kualitas layanan, nilai nasabah, dan 

atribut produk Islam. Sedangkan sisanya yaitu 43,2% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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     Perbedaan pada penelitian oleh Agung Purwo Atmojo (2010) dengan 

penulis, penulis memaparkan dua variabel X yaitu kualitas layanan dan atribut 

produk perbankan syariah. 

     Sedangkan Much. Yayi Lutfi Mubarok dengan penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, nilai nasabah, dan Atribut Produk 

Perbankan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BNI Syariah 

Cabang Yogyakarta”
38

 menunjukkan bahwa kualitas layanan, nilai nasabah, 

dan atribut produk perbankan syariah secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. Besarnya 54,6% kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu kualitas layanan, nilai nasabah, dan atribut produk perbankan 

syariah sedangkan sisanya 45,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar 

penelitian ini. 

     Perbedaan pada penelitian Much. Yayi Lutfi Mubarok (2017) dengan 

penulis, pada penelitian Much. Yayi Lutfi Mubarok menggunakan 3 variabel 

independen (X), sedangkan penulis hanya menggunakan 2 variabel independen 

(X). 

     Kemudian Hilda Banser dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Customer Value Terhadap Kepuasan Nasabah Serta 
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Dampaknya Pada Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri”
39

 

menggunakan metode analisis jalur dan uji sobel untuk mengetahui pengaruh 

variabel intervening dan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah namun tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah, sementara customer value berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah maupun terhadap loyalitas nasabah. 

     Perbedaan yang pada penelitian oleh Hilda Banser (2016) dengan penulis, 

penulis memaparkan adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan 

dan atribut produk perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah, dikarenakan 

kualitas layanan dan atribut produk perbankan syariah menjadi variabel X. 

     Selain itu Fitri Madona dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang”
40

 menggunakan metode analisis 

regresi sederhana dan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang 18 Ilir Palembang. Besarnya 49,4% variabel 

independen dapat mempengaruhi variabel dependen sedangkan sisanya 56,6% 

dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
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     Perbedaan penelitian oleh Fitri Madona (2017) dengan penulis, penulis 

menambahkan 1 variabel independen (X), sedangkan pada penelitian oleh Fitri 

Madona hanya memaparkan 1 variabel independen (X). 

     Adapun Rutmaira Sitinjak dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Atribut Produk Islami dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah dan Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI 

Syariah) Pekanbaru”
41

 menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis 

jalur (path analysis). Penelitian ini menunjukkan bahwa atribut produk dan 

kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah 

dan loyalitas nasabah, kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. Besarnya 23,0% loyalitas nasabah dipengaruhi 

variabel atribut produk islami, kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah serta 

sisanya 70,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam 

penelitian ini. 

     Perbedaan yang pada penelitian oleh Rutmaira Sitinjak (2011) 

menggunakan variabel kepuasan nasabah sebagai Y1 dan loyalitas nasabah 

sebagai Y2, sedangkan penulis hanya menggunakan kepuasan nasabah sebagai 

variabel Y. 
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C. Kerangka Pemikiran 

          Berdasarkan kajian pustaka diatas, maka dapat disusun suatu kerangka 

pemikiran penelitian seperti yang disajikan pada gambar berikut ini: 

Gambar I 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

        Ket:                   Pengaruh secara parsial 

                                  Pengaruh secara simultan 

 

D. Hipotesis Penelitian 

     Hipotesis adalah dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. 

Secara statistika, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan 

populasi yang akan di uji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh 

berdasarkan sampel penelitian.
42

 

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

              H0 : b1 = 0       Tidak ada pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah. Artinya kualitas 
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layanan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

H1 : b1   0              Ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

nasabah. Artinya kualitas layanan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

H0 : b2 = 0        Tidak ada pengaruh atribut produk perbankan 

syariah terhadap kepuasan nasabah. 

Artinya atribut produk perbankan syariah 

tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. 

 H1 : b2   0          Ada pengaruh atribut produk perbankan syariah 

terhadap kepuasan nasabah. Artinya atribut 

produk perbankan syariah berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

         Rancangan peneltian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif 

deskriptif, dikarenakan dalam penelitian ini menjabarkan analisis pengaruh 

kualitas layanan dan atribut produk perbankan syariah terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo. Penggunaan data 

dalam penelitian ini berbentuk bilangan-bilangan yang selanjutnya dianalisis 

menggunakan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan pendekatan penelitian ini 

bersifat asosiatif, yaitu menggambarkan pola hubungan antara dua variabel 

atau lebih. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian 

          Variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun macam-macam dari variabel penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel lain, yang kemudian 



 

 

disebut sebagai variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian 

adalah kepuasan nasabah (Y). 

2. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel lain dalam hal ini adalah variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kualitas layanan (X1) dan atribut 

produk perbankan syariah (X2). 

b. Definisi Operasional 

          Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu 

variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut. 

a) Kualitas layanan 

          Kualitas layanan adalah dimana suatu perusahaan menekankan agar 

para karyawan dalam melayani konsumen dengan sopan, penuh tanggung 

jawab serta menunjukkan kepedulian selama proses konsumsi jasa. 

Dimensi menekankan bahwa konsumen menghendaki pelayanan yang 

terbaik secara profesional dan terampil, baik dari segi kontak personil, 

sistem operasi serta bagaimana karyawan dapat mengatasi  masalah yang 

dihadapi. 

Indikator yang digunakan untuk variabel kualitas layanan adalah: 

a. Tangibles (bentuk fisik) 

b. Reability (kehandalan) 



 

 

c. Responsiveness (ketanggapan) 

d. Assurance (jaminan) 

e. Emphaty (empati) 

b) Atribut produk perbankan syariah 

          Atribut sebagai karakteristik yang membedakan merek atau produk 

dari yang lain, maka atribut produk meliputi dimensi-dimensi yang 

terkait dengan produk atau merk, seperti performans, conformans, daya 

tahan, keandalan, desain, gaya, reputasi, dan lain-lain.
43

 Atribut produk 

yang dimaksud adalah atribut produk perbankan yang cenderung bersifat 

jasa karena tidak berbentuk secara nyata. Dalam penelitian ini, peneliti 

memakai atribut berupa fitur produk yang merupakan ciri-ciri tertentu 

yang harus dimiliki oleh suatu produk sehingga berbeda dengan produk 

yang ditawarkan pesaing, dimana produk yang sesuai prinsip syariat 

islam yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadits. Dalam penelitian ini 

memfokuskan pada produk penghimpunan dana, salah satu produknya 

yaitu tabungan faedah. 

Indikator yang digunakan untuk atribut produk perbankan syariah adalah: 

a. Tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian). 

b. Tidak adanya unsur riba. 

c. Tidak adanya unsur maysir (perjudian). 

d. Digunakan untuk investasi yang halal. 

e. Menerapkan sistem bagi hasil. 

                                                           
       

43
 Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, 79. 



 

 

c) Kepuasan nasabah 

          Kepuasan nasabah adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 

(atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. 

     Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepuasan nasabah ini 

adalah: 

a. Kepuasan pelanggan keseluruhan. 

b. Dimensi kepuasan pelanggan. 

c. Konfirmasi harapan. 

d. Niat beli ulang. 

e. Kesediaan untuk merekomendasi. 

f. Ketidakpuasan pelanggan. 

 

C. Lokasi, Populasi, dan Sampel 

1. Objek dan Lokasi Penelitian 

          Dalam penelitian ini mengambil objek berupa analisis pengaruh kualitas 

layanan dan atribut produk perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah 

pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yang terletak di 

Jalan Soekarno Hatta No. 2B, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo. 

          Menurut saya di BRI Syariah Ponorogo merupakan perbankan syariah 

yang masih berkembang dari penuturan pimpinan cabang pembantu di BRI 

Syariah Ponorogo mengatakan bahwa perbankan syariah ini mulai 



 

 

beroperasi pada tahun 2013, dari pihak nasabah juga terdapat keluhan yang 

menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan masih banyak kekurangan 

dan produk yang ditawarkan masih belum memenuhi harapan nasabah 

sehingga masih banyak ketimpangan yang terjadi dari pihak bank syariah ini 

dan keluhan pada lokasi yang masih sempit yang bisa mengganggu 

kenyamanan nasabah maupun calon nasabah yang ingin datang menabung. 

2. Populasi  

          Populasi adalah kumpulan atau keseluruhan unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Karakteristik disini 

ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui pada suatu penelitian dan 

keadaannya senantiasa berubah-ubah. Dalam penelitian istilah karakteristik 

biasanya juga disebut variabel. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada 

pada subyek atau objek penelitian, tetapi juga meliputi karakteristik yang 

dimiliki subjek atau objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah 

para nasabah dari keseluruhan tabungan pada BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo. Jumlah keseluruhan nasabah tabungan yaitu 10.270. 

3. 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.
44

 Penelitian ini menggunakan 

jenis purposive sampling yang merupakan teknik nonprobability sampling 
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yang memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berpengalaman 

berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang 

mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus slovin, yaitu 

n  
 

      

Dimana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = tingkat kesalahan (standard error) 

n  
      

               
 

   = 99,03 orang 

Jadi, berdasarkan rumus slovin diatas dapat diketahui jumlah 

responden dengan taraf kesalahan 10% adalah 99,03 dan dibulatkan 

menjadi 100 nasabah. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

     Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

     Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal 

ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan 

siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.
45

 Data primer dari 
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penelitian ini berasal dari kuisioner yang di isi oleh responden nasabah BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, meliputi identitas dan tanggapan 

responden. Data dari penelitian ini terdiri dari kualitas layanan, atribut produk 

perbankan syariah dan kepuasan nasabah.
46

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan dan kondisi objek 

yang diteliti, kemampuan mengutarakan waktu dan tenaga. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1. Kuisioner (angket) 

         Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuisioner. Metode ini sangat efektif dalam pendekatan survei 

dan lebih realibel jika pertanyaan-pertanyaannya terarah dengan baik dan 

efektif. Dengan menyebarkan kuisioner responden untuk mengukur 

kuisioner responden menggunakan skala likert ini berhubungan dengan 

pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Pertanyaan dari 

responden dibuat dengan menggunakan skala untuk mewakili pendapat dari 

responden. 

     Adapun nilai untuk skala tersebut adalah: 

a. Skala 1 = Sangat tidak setuju (STS), diberi nilai 1 

b. Skala 2 = Tidak setuju (TS), diberi nilai 2 

c. Skala 3 = Setuju (S), diberi nilai 3 
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d. Skala 4 = Sangat setuju (SS), diberi nilai 4 

2. Wawancara  

     Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk 

keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. 

Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan 

dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang 

pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.
47

 

     Pengumpulan data secara langsung didapatkan dari hasil wawancara 

dengan pihak bank yang menjadi lokasi peneltian. Metode ini bertujuan 

untuk memperoleh gambaran umum BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

          Analisis data adalah analisis dari data yang telah kita kumpulkan dan telah 

kita susun. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik 

seperti rata-rata, variasi, korelasi, maupun regresi. Dengan adanya analisis data 

kita dapat memperoleh gambaran keseluruhan dari data yang telah kita 

kumpulkan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah: 

1. Analisis statistik deskriptif 

          Statistik deskriptif adalah metode statistik yang menggambarkan sifat-

sifat data. Kegiatan statistik berupa kegiatan pengumpulan data, penyusunan 

data, dan penyajian data. Dalam bentuk tabel-tabel, grafik-grafik, diagram-
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diagram. Statistik deskriptif terdiri dari 1 variabel maupun 2 variabel.
48

 Pada 

statistik deskriptif ini tidak ada pengujian hipotesis sehingga tidak ada 

kesimpulan ynag bisa ditarik hanya terbatas pada pendeskripsian nilai 

statistiknya saja seperti prosentase, mean, standar deviasi, varians, dan 

sebagainya. 

2. Uji validitas dan reliabilitas 

a) Uji validitas 

Pengujian ini dilakukan menggunakan cara analisis faktor, 

mengkorelasikan skor antar item dengan skor total di setiap instrumen 

pada satu faktor. Dari hasil analisis faktor yang mendapatkan hasil akhir 

setiap faktor adalah positif, artinya faktor itu adalah construct yang kuat. 

b) Uji reliabilitas 

Syarat utama dalam pengujian validitas adalah reliabilitasnya instrumen. 

Dengan demikian validnya instrumen pasti dalam kategori reliabel. Dari 

uji reliabilitas mendapatkan hasil cronbach Alpha, yang mana penjelasan 

alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai cronbach alpha > 0,60. 

3. Analisis Korelasi 

     Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pada penelitian ini 

yang digunakan adalah korelasi product moment untuk melihat bagaimana 

hubungan derajat antara dua variabel. Untuk melihat hubungan antara dua 
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variabel signifikan atau tidak signifikan dilakukan dengan melihat nilai 

rhitung dan rtabel. Jika nilai rhitung > rtabel maka hubungan antara variabel 

X dan Y signifikan. Jika rhitung < rtabel maka hubungan antara variabel X 

dan Y tidak signifikan. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi linier berganda perlu dipastikan bahwa asumsi-

asumsi pada data terpenuhi. Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini 

adalah: 

a. Uji normalitas 

         Uji normalitas adalah uji kenormalan distribusi data. Dengan demikian 

uji normalitas ini mengasumsikan bahwa data di tiap variabel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa uji statistika yang 

dapat digunakan untuk menguji normalitas data yaitu uji lilifors dan uji 

kolmogorov smirnov. Untuk menguji kenormalan data dikatakan data 

berdistribusi normal jika nilai signifikansinya  > 0,05 dan sebaliknya jika 

nilai signifikannya < 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. 

Hipotesis yang dikemukakan: 

H0 : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

b. Uji multikolinieritas 

         Uji multikolinieritas adalah uji statistik untuk mengetahui korelasi 

antar variabel independen. Dimana dua atau lebih variabel independen 

memiliki korelasi yang kuat dengan variabel independen lainnya. 



 

 

Menurut Sunyoto dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat 

menggunakan variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF < 10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat 

pada tabel coeficient sebagai berikut: 

1. Jika nilai standar error untuk x kurang dari 1 (tidak terjadi 

multikolinieritas). 

2. Jika coeficient beta untuk x kurang dari 1 (tidak terjadi 

multikolinieritas). 

3. Jika nilai VIF kurang dari 10 (tidak terjadi multikolinieritas). 

c. Uji heterokedastisitas 

     Uji heterokedastisitas adalah situasi yang bertentangan dengan 

homoskedastisitas. Ketika variansi dari nilai residual berbeda pada setiap 

nilai X atau tidak memiliki varians yang konstan maka kondisi tersebut 

disebut dengan heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

     Uji autokorelasi adalah pengujian untuk mengetahui korelasi antar 

error. Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara menggunakan kriteria 

Durbin Watson sebagai berikut: 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi 

2. Angka D-W diantara -2dan +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

 

 



 

 

5. Analisis regresi linier sederhana 

          Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan untuk 

mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen. Penggunaan metode analisis ini untuk menganalisis pengaruh 

kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah dan atribut produk perbankan 

syariah terhadap kepuasan nasabah. Hubungan antara kepuasan nasabah 

dengan kualitas layanan dan kepuasan nasabah dengan atribut produk 

perbankan syariah dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y     : variabel terikat 

X       : varaibel bebas 

a dan b : konstata 

6. Analisis regresi linier berganda 

     Analisis regresi linier berganda adalah analisis regresi yang 

menggunakan lebih dari satu variabel independen guna menduga variabel 

independen. Penggunaan metode analisis ini untuk menganalisis pengaruh 

kualitas layanan dan atribut produk perbankan syariah terhadap kepuasan 

nasabah. Hubungan antara satu variabel terikat (dependen) dengan 2 

variabel bebas (independen) dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan 

dalam: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + € 

Keterangan: 



 

 

Y    : kepuasan nasabah 

β0      : intercept (titik kosong) populasi 

β1     : koefisien regresi variabel kualitas layanan 

β2    : koefisien regresi variabel atribut produk perbankan syariah 

X1    : kualitas layanan 

X2    : atribut produk perbankan syariah 

            €       : error (residual) 

7. Uji Hipotesis 

a) Uji t 

Uji t adalah uji statistik yang pada dasarnya seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Probabilitas < 0,05, maka hasilnya signifikan berarti 

terdapat pengaruh dari variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen. 

b) Uji F 

     Uji F adalah uji statistik yang pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Probabilitas 

< 0,05, maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel 

independen secara bersama terhadap variabel dependen. 

c) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

          Koefisien determinasi adalah uji statistik yang pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 



 

 

dependen. Dalam output spss, koefisien determinasi terletak pada tabel 

model summary dan tertulis S square yang sudah disesuiakan atau tertulis 

adjust R square, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

1. Sejarah BRI Syariah 

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

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. 

Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi 

kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. 

       Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan 

beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip 

syariah. 

       Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah 



 

 

Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. 

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru 

dan putih sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk. 

       Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT 

Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada 

tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan 

Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah 

Tbk. 

                    Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan 

pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak 

ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah. PT Bank BRI 

Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 

berbagai ragam produk dan layanan perbankan. 

       Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis 

sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan 

memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang 



 

 

berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan 

konsumer berdasarkan prinsip syariah.
49

 

     BRI Syariah KCP Ponorogo mulai berdiri pada tahun 2013 yang 

merupakan anak cabang dari BRI KC Madiun, yang beralamatkan di Jl. 

Soekarno Hatta, No. 2B Bangunsari, Kec, Ponorogo, Kab. Ponorogo, 

Jawa Timur, Kode Pos 63413. Saat ini dalam kurun waktu 6 tahun BRI 

Syariah KCP Ponorogo mampu menarik jumlah nasabah lebih dari 10 

ribu orang nasabah dari nasabah penabung maupun nasabah 

pembiayaan.
50

 

2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah (Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ponorogo 
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3. Visi dan Misi BRI Syariah 

Visi BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna. 

Misi BRI Syariah 

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimana pun. 

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketentraman pikiran. 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Uji Validitas  

       Uji validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu alat ukur dinyatakan valid apabila 

alat ukur tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Pengujian ini 

dilakukan pada data uji coba yang diberikan kepada 30 responden. 



 

 

Responden ini merupakan seluruh nasabah yang memiliki rekening di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

       Uji validitas instrumen ini menggunakan software spss version 21.0. 

Kriteria untuk menguji validitas kuisioner adalah dengan menggunakan 

ketentuan bahwa hasil corrected item total correlation bahwa rhitung  > rtabel 

product moment. Oleh karena data yang digunakan dalam uji coba 30 

responden maka rtabel yang digunakan adalah 0,361 (nilai r product moment). 

Hasil pengujian validitas Y, X2, dan X1 dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 

4.2, dan Tabel 4.3. 

a. Kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Validitas Variabel Y 

Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,639 0,361 Valid 

2 0,814 0,361 Valid 

3 0,811 0,361 Valid 

4 0,717 0,361 Valid 

5 0,791 0,361 Valid 

6 0,821 0,361 Valid 

7 0,568 0,361 Valid 

8 0,670 0,361 Valid 

9 0,679 0,361 Valid 

10 0,768 0,361 Valid 

11 0,805 0,361 Valid 

12 0,756 0,361 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh 

masing-masing item pertanyaan lebih dari rtabel = 0,361, sehingga item 

pertanyaan untuk variabel Y valid. 

 

 



 

 

b. Kualitas layanan 

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Validitas Variabel X1 

Item Rhitung rtabel Keterangan 

1 0,376 0,361 Valid 

2 0,688 0,361 Valid 

3 0,716 0,361 Valid 

4 0,691 0,361 Valid 

5 0,767 0,361 Valid 

6 0,683 0,361 Valid 

7 0,856 0,361 Valid 

8 0,599 0,361 Valid 

9 0,600 0,361 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh 

masing-masing item pertanyaan lebih dari rtabel = 0,361, sehingga item 

pertanyaan untuk variabel X1 valid. 

c. Atribut produk perbankan syariah 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Validitas Variabel X2 

Item Rhitung rtabel Keterangan 

1 0,671 0,361 Valid 

2 0,634 0,361 Valid 

3 0,728 0,361 Valid 

4 0,784 0,361 Valid 

5 0,497 0,361 Valid 

6 0,664 0,361 Valid 

7 0,847 0,361 Valid 

8 0,780 0,361 Valid 

9 0,747 0,361 Valid 

10 0,660 0,361 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh 

masing-masing item pertanyaan lebih dari rtabel = 0,361, sehingga item 

pertanyaan untuk variabel X2 valid. 

 



 

 

2. Uji reliabilitas 

       Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setelah item pertanyaan dalam 

kuisioner dinyatakan valid maka selanjutnya dilakukan pengujian 

reliabilitas yang mengacu pada perhitungan software spss 21.0, jika nilai 

cronbach’s alpha > 0,60 maka kuisioner tersebut dinyatakan reliabel. 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Batas Keterangan 

1 Y 0,941 0,60 Reliabel 

2 X1 0,868 0,60 Reliabel 

3 X2 0,920 0,60 Reliabel 

 

       Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk X1,X2 dan 

Y. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha 

pada variabel Y 0,941 > 0,60, variabel X1 0,868 > 0,60, dan variabel X2 

0,920 > 060. Sehingga item pertanyaan pada keseluruhan variabel 

dikatakan reliabel. 

       Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel X1, X2 dan Y 

item pertanyaan telah valid dan reliabel sehingga instrumen yang dimiliki 

dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian. 

3. Analisis Korelasi 

       Analisis korelasi adalah salah satu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pada 

penelitian ini yang digunakan adalah korelasi product moment untuk 



 

 

melihat bagaimana hubungan derajat antara dua variabel. Untuk melihat 

apakah hubungan yang terjadi antara dua variabel signifikan atau tidak 

signifikan dilakukan dengan melihat nilai rhitung dan rtabel. Jika nilai rhitung 

> rtabel maka hubungan antara kedua variabel X dan Y signifikan. Jika 

rhitung < rtabel maka hubungan antara kedua variabel tidak signifikan. 

Penentuan rtabel dilakukan dengan menggunakan tabel nilai r product 

moment. Pada penelitian ini banyaknya responden adalah 100 sehingga 

rtabel (alpha = 5%) = 0,195. Hasil pengujian korelasi antara variabel X dan 

Y ditunjukkan pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5. Hasil Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y 

No Korelasi rhitung rtabel Keterangan 

1 X1 dan Y 0,460 0,195 Signifikan 

2 X2 dan Y 0,495 0,195 Signifikan 

 

Pada Tabel 4.5 diketahui bahwa korelasi antara X1 dan Y 

signifikan karena nilai rhitung = 0,460 lebih besar dari 0,195. Korelasi 

antara X2 dan Y signifikan karena nilai rhitung = 0,495 lebih besar dari 

0,195. Jadi, korelasi antara X1 dan Ydan X2 dan Y adalah signifikan.  

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Gambaran Umum Responden 

     Responden dalam penelitian ini adalah nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Adapun jumlah rsponden dalam penelitian ini adalah sebanyak 

100 nasabah dari total keseluruhan nasabah sebanyak 10.270 nasabah yang 



 

 

ada di BRI Syariah KCP Ponorogo. Tabel 4.6, 4.7, 4.8 menunjukkan 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, dan usia. 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.6. Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

               

         Tabel 4.6 diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 

30 nasabah atau 30%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 70 

nasabah atau 70%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden 

yang digunakan dalam penelitian ini mayoritas berjenis kelamin 

perempuan. 

a. Pekerjaan 

Tabel 4.7. Pekerjaan 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

LAKI-LAKI 30 30,0 30,0 30,0 

PEREMPUAN 70 70,0 70,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

PNS 5 5,0 5,0 5,0 

PEGAWAI SWASTA 1 1,0 1,0 6,0 

WIRASWASTA 16 16,0 16,0 22,0 

PELAJAR 2 2,0 2,0 24,0 

MAHASISWA/I 70 70,0 70,0 94,0 

LAIN-LAIN 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  



 

 

        Tabel 4.7 diketahui bahwa responden dengan pekerjaan PNS sebanyak 5 

nasabah atau 5%, responden dengan pekerjaan pegawai swasta sebanyak 1 

nasabah atau 1%, responden dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 16 atau 

16%, responden dengan pelajar sebanyak 2 atau 2%, responden dengan 

mahasiswa sebanyak 70 atau 70%, sedangkan responden lain-lain sebanyak 6 

atau 6%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang digunakan dalam 

penelitian ini mayoritas mahasiswa. 

b. Usia  

Tabel 4.8. Usia 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

<20 3 3,0 3,0 3,0 

21-25 69 69,0 69,0 72,0 

26-30 17 17,0 17,0 89,0 

31-35 8 8,0 8,0 97,0 

>36 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

      Tabel 4.8 diketahui bahwa jumlah responden yang berumur < 20 

tahun sebanyak 3 nasabah atau 3%, responden yang berumur 21-25 tahun 

sebanyak 69 nasabah atau 69%, responden yang berumur 26-30 tahun 

sebanyak 17 nasabah atau 17%, responden yang berumur 31-35 tahun 

sebanyak 8 nasabah atau 8%, sedangkan responden yang berumur >36 

sebanyak 3 nasabah atau 3%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

responden yang digunakan dalam penelitian ini mayoritas berusia 21-25 

tahun. 

 



 

 

2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

 

a. Kepuasan Nasabah 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Kepuasan Nasabah (Y) 

No Pertanyaan 
SS S TS STS Total 

F % F % F % F % F % 

1 Y1 19 19 81 81 0 0 0 0 100 100 

2 Y2 20 20 80 80 0 0 0 0 100 100 

3 Y3 29 29 71 71 0 0 0 0 100 100 

4 Y4 29 29 71 71 0 0 0 0 100 100 

5 Y5 29 29 71 71 0 0 0 0 100 100 

6 Y6 26 26 74 74 0 0 0 0 100 100 

7 Y7 24 24 76 76 0 0 0 0 100 100 

8 Y8 23 23 77 77 0 0 0 0 100 100 

9 Y9 25 25 75 75 0 0 0 0 100 100 

10 Y10 27 27 73 73 0 0 0 0 100 100 

11 Y11 33 33 67 67 0 0 0 0 100 100 

12 Y12 36 36 64 64 0 0 0 0 100 100 

  

 Tabel 4.9 diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item 

pertanyaan Y1 yaitu pelayanan di bri syariah sangat baik dan 

memuaskan, dengan prosentase sebesar 81% atau sebanyak 81 

responden. 

 

 

 



 

 

b. Atribut Produk Perbankan Syariah 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Atribut Produk 

Perbankan Syariah (X2) 

 

No Pertanyaan 
SS S TS STS Total 

F % F % F % F % F % 

1 X2.1 32 32 68 68 0 0 0 0 100 100 

2 X2.2 33 33 67 67 0 0 0 0 100 100 

3 X2.3 43 43 57 57 0 0 0 0 100 100 

4 X2.4 36 36 64 64 0 0 0 0 100 100 

5 X2.5 43 43 57 57 0 0 0 0 100 100 

6 X2.6 32 32 68 68 0 0 0 0 100 100 

7 X2.7 36 36 64 64 0 0 0 0 100 100 

8 X2.8 34 34 66 66 0 0 0 0 100 100 

9 X2.9 38 38 62 62 0 0 0 0 100 100 

10 X2.10 37 37 63 63 0 0 0 0 100 100 

 

       Tabel 4.10 diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item 

pertanyaan X2.1dan X2.6 yaitu operasional di BRI syariah tidak 

menerapkan sistem bunga (riba) dan mengetahui nisbah bagi hasil atau 

bonus yang diberikan kepada nasabah penabung, dengan prosentase 

yang sama sebesar 68% atau sebanyak 68 responden. 

 

 

 

 



 

 

 

c. Kualitas Layanan 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Kualitas Layanan 

(X1) 

 

No Pertanyaan 
SS S TS STS Total 

F % F % F % F % F % 

1 X1.1 28 28 72 72 0 0 0 0 100 100 

2 X1.2 22 22 78 78 0 0 0 0 100 100 

3 X1.3 29 29 71 71 0 0 0 0 100 100 

4 X1.4 46 46 54 54 0 0 0 0 100 100 

5 X1.5 34 34 66 66 0 0 0 0 100 100 

6 X1.6 34 34 66 66 0 0 0 0 100 100 

7 X1.7 30 30 70 70 0 0 0 0 100 100 

8 X1.8 42 42 58 58 0 0 0 0 100 100 

9 X1.9 60 60 40 40 0 0 0 0 100 100 

 

       Tabel 4.11 diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat pada item 

pertanyaan X1.2 yaitu tepat dalam memberikan informasi tentang 

produk tabungan, dengan prosentase sebesar 78% atau sebanyak 78 

responden. 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

       Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui layak atau 



 

 

tidaknya variabel tersebut digunakan dalam penelitian ini. Hasil olah data 

dalam penelitian ini menggunakan spss dan menggunakan input berupa 

data mentah dari penyebaran kuisioner  dengan beberapa pertanyaan yaitu 

variabel X1 kualitas layanan, X2 atribut produk perbankan syariah, dan Y 

kepuasan nasabah. 

a. Uji Normalitas Data 

       Untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal 

atau tidak, pengujian normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov 

smirnov. Hipotesisnya adalah: 

H0: Error berdistribusi normal 

H1: Error tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka H0 diterima artinya 

error berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 

maka error tidak berdistribusi normal. 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Normalitas Residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabel 4.12 menunjukkan bahwa uji normalitas menggunakan one 

kolmogorov smirnov nilai signifikansi uji normalitas residual sebesar 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0,0000000 
Std. Deviation 2,99852783 

Most Extreme Differences 
Absolute 0,121 
Positive 0,121 
Negative -0,047 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,214 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,105 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 



 

 

0,105. Karena signifikansi > 0,05 jadi dapat dinyatakan H0 diterima 

artinya data residual berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi 

yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heterokedastisitas. Uji 

yang digunakan adalah uji glejser jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, tetapi jika signifikansi < 0,05 

maka terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 

       Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 

sebesar 0,123 dan variabel X2 sebesar 0,114. Karena nilai signifikansi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3,916 2,248  -1,742 0,085 

KUALITAS LAYANAN 0,108 0,069 0,164 1,558 0,123 

ATRIBUT PRODUK 

PERBANKAN 

SYARIAH 

0,090 0,057 0,168 1,593 0,114 

a. Dependent Variable: RES2 



 

 

> 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas.  

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi atau variabel bebas. Kriteria 

yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas 

adalah dengan menggunakan nilai VIF jika nilai VIF < 10 (tidak tejadi 

multikolinieritas). 

Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel 

Bebas 

Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,857 1,167 Tidak terjadi multikolinieritas 

X2 0,857 1,167 Tidak terjadi multikolinieritas 

        

      Tabel 4.14 diketahui bahwa nilai VIF (variance inflation factor) 

pada kedua variabel independen kurang dari 10, hal ini berarti tidak 

terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara 

menggunakan kriteria Durbin Watson sebagai berikut: 

1. dU ≤ DW≤ (4-dU) (tidak ada autokorelasi) 

2. DW ≤ dL (ada autokorelasi positif) 



 

 

3. DW ≥ (4-dL) (ada autokorelasi negatif) 

4. dU ≤ DW ≤ dL atau (4-dU) ≤ DW ≤ (4-dL) (autokorelasi dapat 

ditentukan) 

Hasil perhitungan nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari model 

regresi ditunjukkan pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 0,276
a
 0,076 0,057 1,73373 1,917 

a. Predictors: (Constant), ATRIBUT PRODUK PERBANKAN SYARIAH, KUALITAS 

LAYANAN 

b. Dependent Variable: RES2 

 

  Tabel 4.15 diperoleh nilai                        

                           Karena              

                   . Maka berarti tidak ada 

autokorelasi yang tejadi. 

2. Analisis  Regresi Linier Sederhana 

     Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas dan 

satu variabel terikat. Diperoleh hasil perhitungan variabel kualitas layanan 

dengan variabel kepuasan nasabah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.16 

 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

 

Dari tabel 4.16 diperoleh regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = 20,344 + 0,623X1 

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstata (a0) = 20,344 diartikan bahwa variabel kualitas layanan (X1) 

nilainya sebesar 0, maka kepuasan nasabah (Y) akan mengalami peningkatan 

sebesar 20,344. 

2. Nilai koefisien regresi variabel kualitas layanan bersifat positif sebesar 0,623, 

artinya jika kualitas layanan mengalami penurunan sebesar 1% maka akan 

menurunkan kepuasan nasabah sebesar 0,623 dengan asumsi variabel 

independen bernilai tetap. 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 20,344 3,687  5,518 ,000 

KUALITAS 

LAYANAN 

,623 ,121 ,460 5,135 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUASAN NASABAH 



 

 

 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Atribut Produk Perbankan Syariah 

Terhadap Kepuasan Nasabah 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 20,817 3,279 
 

6,349 ,000 

ATRIBUT 

PRODUK 

PERBANK

AN 

SYARIAH 

,546 ,097 ,495 5,633 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUASAN NASABAH 

 

Diperoleh hasil perhitungan variabel atribut produk perbankan syariah (X2) 

dengan variabel kepuasan nasabah (Y) sebagai berikut: 

1. Nilai konstata (a0) = 20,817 diartikan bahwa variabel atribut produk perbankan 

syariah (X2) nilainya sebesar 0, maka kepuasan nasabah (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 20,817. 

2. Nilai koefisien regresi variabel atribut produk perbankan syariah (X2)  bersifat 

positif sebesar 0,546, artinya jika atribut produk perbankan syariah mengalami 

penurunan sebesar 1% maka akan menurunkan kepuasan nasabah sebesar 

0,546 dengan asumsi variabel independen bernilai tetap. 

 

 



 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

       Analisis regresi digunakan untuk mengetahui analisis pengaruh kualitas 

layanan dan atribut produk perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah 

pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada 

Tabel 4.16. 

Tabel 4.16. Hasil Estimasi Koefisien Regresi 

 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constant) 12,243 

X1 0,432 

X2 0,413 

 

       Berdasarkan tabel coefficient diperoleh model regresi linier ganda 

sebagai berikut. 

                        + error 

1. Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar 12,243 positif, menunjukkan pengaruh 

positif variabel independen (kualitas layanan dan atribut produk 

perbankan syariah). Jika variabel independen naik atau berpengaruh 

dalam satu satuan maka variabel kepuasan nasabah akan naik.  

2. Konstanta (b1) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,432. Setiap kenaikan 1 

variabel X1 maka akan menaikkan nilai variabel Y sebesar 0,432 satuan 

dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. 

3. Konstanta (b2) 



 

 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,413. Setiap kenaikan 1 

variabel X2 maka akan menaikkan nilai variabel Y sebesar 0,413 satuan 

dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. 

a. Uji Parsial (Uji t) 

       Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0: X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H1: X1 berpengaruh signifikan terhadap Y 

H0: X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H2: X2 berpengaruh signifikan terhadap Y 

Kriteria uji t jika t hitung > t tabel atau jika nilai signifikansi < 0,05. Hasil 

uji t dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19. Hasil Uji t 

Variabel 

independen 

Unstandardized 

coefficient 

T Sig Keterangan  

B Std.Error 

X1 0,623 0,121 5,135 0,000 Berpengaruh  

X2 0,546 0,097 5,633 0,000 Berpengaruh  

 

         Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.17 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Pengujian Pengaruh X1 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi uji t 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya ada pengaruh X1 

terhadap Y secara signifikan, sedangkan hasil thitung > ttabel 

menunjukkan angka sebesar 5,135 > 1,98472 sehingga dapat 

disimpulkan H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh  X1 terhadap 



 

 

Y. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,623 memiliki arti X1 

memiliki arah pengaruh positif terhadap Y sehingga arah pengaruh 

yang dihasilkan signifikan. 

2. Pengujian Pengaruh X2 terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi uji t 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya ada pengaruh X2 

terhadap Y secara signifikan, sedangkan hasil thitung > ttabel 

menunjukkan angka sebesar 5,633 > 1,98472 sehingga dapat 

disimpulkan H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh  X1 terhadap 

Y. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,546 memiliki arti X2 

memiliki arah pengaruh positif terhadap Y sehingga arah pengaruh 

yang dihasilkan signifikan. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

       Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen X1 dan X2 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0: model regresi yang diperoleh tidak sesuai/ tidak signifikan 

H3: model regresi yang diperoleh sesuai/ signifikan 

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 

4.20. 

 

 

 



 

 

Tabel 4.20. Hasil Pengujian Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 441,874 2 220,937 24,076 0,000
b
 

Residual 890,126 97 9,177   

Total 1332,000 99    

a. Dependent Variable: KEPUASAN NASABAH 

 

       Berdasarkan Tabel 4.18 diperoleh nilai signifikansi = 0,000 < 0,05 

sehingga H0 ditolak artinya variabel X1 dan X2 secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan Fhitung > Ftabel yaitu 

sebesar 24,076 > 3,09 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima 

yang berarti terdapat pengaruh kualitas layanan dan atribut produk 

perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah. 

c. Koefisien Determinasi (R square) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase 

perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen 

(X). Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada tabel 4.21. 

Tabel 4.21. Nilai R dan R square X1 dan X2 

Variabel 

Independen 

R R Square 

X1 0,460 0,212 

X2 0,495 0,245 

 

     Pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai R square kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 0,212 = 21,2%. Hal ini berarti kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 21,2%, Sedangkan nilai R square 



 

 

atribut produk perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,245 = 

24,5%. Hal ini berarti atribut produk perbankan syariah berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 24,5%. 

Tabel 4.22. Nilai R dan R square 

R R Square 

0,576 0,332 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.19 diketahui 

bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,576 menunjukkan bahwa 

hubungan antara X1 dan X2 tergolong lemah karena nilai R yang 

dihasilkan kurang dari 1. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,332 

menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 

0,332= 33,2% dan sisanya 66,8% dipengaruhi oleh faktor lain selain X1 

dan X2 yang tidak masuk dalam model pembahasan. 

E. Pembahasan 

1. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

     Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan besaran 

koefisien regresi variabel kualitas layanan bertanda positif, artinya kualitas 

layanan berbanding lurus atau searah terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo, dan hasil uji t diketahui taraf signifikansi adalah 

0,000 < 0,05 artinya kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo, sedangkan 

hasil thitung > ttabel menunjukkan angka sebesar 5,135 > 1,985 sehingga 



 

 

dapat disimpulkan H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh kualitas 

layanan terhadap kepuasan nasabah, pada kualitas layanan nilai R square = 

0,212 = 21,2%. Hal ini berarti kualitas layanan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI syariah KCP Ponorogo sebesar 21,2%. 

2. Analisis Pengaruh Atribut Produk Perbankan Syariah Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

       Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan besaran 

koefisien regresi variabel atribut produk perbankan syariah bertanda positif, 

artinya variabel atribut produk perbankan syariah berbanding lurus atau 

searah dengan kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo dan 

hasil uji t diketahui taraf signifikansi 0,000 < 0,05 artinya atribut produk 

perbankan syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo, sedangkan hasil 

thitung > ttabel menunjukkan angka sebesar 5,633 > 1,985 sehingga dapat 

disimpulkan H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh atribut produk 

perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah, pada atribut produk 

perbankan syariah nilai R squere = 0,245 = 24,5%. Hal ini berarti atribut 

produk perbankan syariah berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada 

BRI syariah KCP Ponorogo sebesar 24,5%. 

  



 

 

3. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Atribut Produk Perbankan 

Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

         Menurut teori yang dikutip Fandy Tjiptono mengemukakan bahwa 

kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan sesuai dengan ekspektasi pelanggan, apabila yang diberikan 

sesuai dengan harapan nasabah maka kualitas layanan tersebut akan 

dipersepsikan baik atau positif oleh nasabah. Begitu juga sebaliknya 

apabila layanan dirasakan jelek dari yang diharapkan maka kualitas layanan 

dipersepsikan negatif atau buruk. Sedangkan menurut teori yang dikutip 

Henry sutanto dan Khaerul Umam mengemukakan bahwa atribut produk 

perbankan syariah sebagai ukuran seberapa baik nilai-nilai keislaman yang 

diberikan sesuai dengan ekspektasi pelanggan, apabila yang diberikan 

sesuai dengan harapan nasabah maka atribut produk perbankan syariah 

tersebut akan dipersepsikan baik atau positif oleh nasabah. Begitu juga 

sebaliknya apabila atribut produk perbankan syariah dirasakan jelek dari 

yang diharapkan maka atribut produk perbankan syariah dipersepsikan 

negatif atau buruk. 

     Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran 

koefisien regresi variabel kualitas layanan dan atribut produk perbankan 

syariah bertanda positif, artinya variabel kualitas layanan dan atribut 

produk perbankan syariah berbanding lurus atau searah dengan kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo dan hasil uji F diperoleh nilai 



 

 

signifikansi 0,000 < 0,05, artinya kualitas layanan dan atribut produk 

perbankan syariah  berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo. 

     Sedangkan hasil uji R square, pengaruh kualitas layanan dan atribut 

produk perbankan syariah terhadap kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo sebesar 33,2% dan Fhitung > Ftabel yaitu sebesar 24,076 > 

3,09 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat 

pengaruh kualitas layanan dan atribut produk perbankan syariah terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI syariah KCP Ponorogo. 

Hal tersebut didukung penelitian yang telah dilakukan oleh yayi lutfi 

(2017), Rutmaira Sitinjak (2011), Agung Purwo (2010) yang menunjukkan 

hasil bahwa kualitas layanan dan atribut produk perbankan syariah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi antara kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah semuanya positif. Dimana pengaruh naik atau turunnya 

variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas layanan yang 

meliputi bentuk fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati maka 

akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan nasabah. Dari hasil uji t 

menunjukkan bahwa nilai sig 0,000 < 0,05 maka kualitas layanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

2. Atribut produk perbankan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat 

atribut produk perbankan syariah maka semakin tinggi pula kepuasan 

nasabah. Dari hasil uji t atribut produk perbankan syariah memiliki nilai sig 

0,000 < 0,05 berarti terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. 

3. Berdasarkan uji F diperoleh nilai signifikani 0,000 < 0,05 sehingga H0  

ditolak artinya kualitas layanan dana atribut produk perbankan syariah 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada bank 

BRI syariah KCP Ponorogo. 

 



 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan karena hanya bisa dilakukan pada 

nasabah BRI syariah KCP Ponorogo 

2. Keterbatasan pengetahuan penelitian khususnya tentang BRI syariah KCP 

Ponorogo dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perbankan dalam 

jangka panjang, sehingga dalam pembahasan tidak diuraikan secara lengkap 

dan komprehensif. 

C. Saran 

1. Bagi BRI syariah 

a. Disarankan bagi BRI Syariah KCP Ponorogo dalam memberikan 

layanan kepada para nasabah untuk selalu memperhatikan faktor-faktor 

dimensi kualitas layanan dalam melakukan pelayanan kepada nasabah. 

b. Disarankan bagi BRI Syariah KCP Ponorogo untuk selalu 

meningkatkan pengetahuan, nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip 

syariah serta kemampuan para pegawainya agar menumbuhkan rasa 

percaya para nasabah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mahasiswa dalam melakukan 

penelitian dengan menggunakan variabel yang lebih banyak serta 

penelitian dilakukan di berbagai tempat. 

b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan data yang lebih 

banyak lagi, sehingga hasil penelitiannya lebih baik. 
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