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ABSTRAK 

 

Dwinurpitasari, Yeni Anda. 2019. Pengaruh Kualitas Layanan dan Produk 

Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, FEBI, IAIN 

PONOROGO. Program Sarjana S-1. Pembimbing Ruliq Suryaningsih, 

M.Pd. 

 

Kata Kunci: Jasa, Kinerja, Elektronik, dan Harapan Nasabah 

   

Kepuasan nasabah adalah suatu tanggapan emosional yang dirasakan 

oleh nasabah pada saat mereka menikmati pengalaman menggunakan produk/jasa. 

Industri perbankan menyediakan fasilitas mobile banking guna mencapai 

kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya adalah kualitas layanan dan kualitas produk. Kualitas layanan yaitu 

nasabah akan merasa puas apabila mereka mendapatkan layanan yang baik atau 

sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas produk yaitu nasabah akan puas apabila 

hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. Namun teori tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada, di 

mana hasil wawancara dengan nasabah mengatakan bahwa kualitas layanan dan 

kualitas produk mobile banking masih kurang belum sesuai dengan harapannya 

namun nasabah tetap merasa puas dan menggunakan kembali mobile banking 

tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1) Apakah kualitas layanan 

mobile banking berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo?, (2) Apakah kualitas produk mobile banking berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo?, (3) 

Apakah kualitas layanan mobile banking dan kualitas produk mobile banking 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo? 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis 

penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini 

adalah nasabah pengguna mobile banking BRI Syariah KCP Ponorogo yang 

jumlahnya tidak diketahui. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik sampling aksidental dengan 97 responden sebagai sampel 

penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualitas layanan mobile 

banking berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai sig 

untuk variabel kualitas layanan mobile banking sebesar 0,000 < 0,05 (sig < 

α=5%). (2) Kualitas produk mobile banking berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji t yang memperoleh nilai sig untuk variabel kualitas produk mobile 

banking sebesar 0,004 < 0,05 (sig < α=5%). (3) Kualitas layanan mobile banking 

dan kualitas produk mobile banking secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji F yang memperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 (sig < α=5%).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini, bank telah memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi dalam layanan 

perbankannya dengan meluncurkan media layanan 

transaksi perbankan berbasis teknologi informasi yaitu 

mobile banking (m-banking). Produk mobile banking 

merupakan layanan tambahan kepada nasabah yang 

sudah memiliki rekening di bank. Layanan mobile 

banking bank syariah adalah pengembangan dari dua 

bentuk inovasi bank syariah sebelumnya yaitu sms 

banking dan internet banking. Layanan mobile banking 

digunakan dengan perangkat smart phone seperti 

blackberry, apple, dan HP dengan sistem operasi 

berbasis android serta windows.1 

Mobile Banking sangat membantu dalam 

meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas 

bagi masyarakat khususnya diperkotaan yang memiliki 

aktivitas yang padat. Penyediaan layanan perbankan 

 
1 Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah 

dari Teori ke Praktik (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 79. 
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syariah berbasis internet memberikan kemudahan bagi 

nasabah untuk bertransaksi keuangan tanpa harus 

mendatangi kantor bank syariah. Jenis-jenis layanan 

perbankan syariah yang terdapat pada mobile banking 

relatif sama dengan internet banking seperti transfer 

dana antar rekening atau ke bank lain; informasi saldo 

dan mutasi rekening; pembayaran tagihan kartu kredit, 

angsuran, asuransi, rekening listrik, air, telepon, TV 

kabel, zakat, dan lain-lain; pembelian tiket transportasi, 

token listrik, pulsa HP, kuota data, dan lain-lain; dan 

layanan lainnya seperti informasi notifikasi rekening 

dan kurs valuta asing.2 

Industri perbankan menyediakan fasilitas 

mobile banking guna mencapai kepuasan nasabah. 

Menurut Freddy Rangkuti, kepuasan adalah suatu 

tanggapan emosional yang dirasakan oleh nasabah pada 

saat mereka menikmati pengalaman menggunakan 

produk/jasa.3 Menurut Kotler dan Keller, kepuasan 

nasabah adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi 

 
2 Ibid., 78. 
3 Freddy Rangkuti, Customer Service Satisfaction & Call Center 

Berdasarkan Iso 9001 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 7. 
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mereka.4 Setelah menggunakan produk, nasabah akan 

merasakan kepuasan atau kekecewaan. Kepuasan akan 

mendorong nasabah untuk menggunakan ulang produk. 

Sebaliknya, jika kecewa nasabah tidak akan 

menggunakan produk yang sama lagi di kemudian hari.5 

Secara umum, kepuasan nasabah dapat diartikan 

sebagai adanya kesamaan antara kinerja produk dan 

pelayanan yang diterima dengan kinerja produk dan 

pelayanan yang diharapkan nasabah.6 

Selanjutnya, Freddy Rangkuti mengatakan 

bahwa kepuasan nasabah dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, yaitu kualitas layanan (service quality), kualitas 

produk (product quality), harga (price), faktor situasi 

(situational factor), dan faktor pribadi (personal 

factor).7 Ninik Rustanti menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan nasabah, meliputi 

kualitas produk, harga produk, kualitas layanan, sikap 

terhadap produk, biaya dan kemudahan mendapatkan 

 
4 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran 

(Jakarta: Erlangga, 2009), 144. 
5 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen: 

Pendekatan Praktis disertai Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: 

Andi Offset, 2013), 181. 
6 Ibid., 182. 
7 Freddy Rangkuti, Customer Service Satisfaction & Call Center 

Berdasarkan Iso 9001, 8. 
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produk.8 Sedangkan, Lupiyoadi dalam Vinna 

menyebutkan faktor utama yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah yaitu kualitas layanan, kualitas 

produk, emosional, harga, dan biaya.9  

Kualitas layanan (service quality) adalah 

perbandingan layanan antara kenyataan dan harapan 

nasabah, jika kenyataan yang diterima lebih dari yang 

diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu dan 

nasabah akan puas, sebaliknya jika kenyataan kurang 

dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak 

bermutu dan nasabah akan kecewa atau tidak puas.10 

Sedangkan, kualitas produk (product quality) yaitu, 

produk dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh nasabah dan mampu bersaing 

dengan produk sejenis yang diproduksi oleh 

kompetitor.11 Nasabah akan merasa puas bila hasil 

evaluasi menunjukkan bahwa produk yang mereka 

 
8 Ninik Rustanti, Buku Ajar Ekonomi Pangan dan Gizi 

(Yogyakarta: Deepublish, 2015), 34. 
9 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen: Teori dan Praktik 

(Bandung: Pustaka Setia, 2015), 233. 
10 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 213 
11 Ronni Arianto W, Be A Moslempreneur: Menjadi Pengusaha 

Muslim yang Sukses dan Berkah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 

112. 
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gunakan berkualitas.12 Apabila produk yang diharapkan 

nasabah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dapat 

dipastikan nasabah tidak akan merasa puas. Sebaliknya, 

apabila produk sesuai atau lebih baik dari yang 

diharapkan nasabah, maka nasabah akan merasa puas.13 

Kualitas layanan, kualitas produk, dan 

kepuasan nasabah  memiliki hubungan yang erat. 

Menurut Freddy Rangkuti, tidak ada gunanya produk 

yang berkualitas kalau tidak diimbangi dengan kualitas 

layanan yang luar biasa. Nasabah akan merasa kecewa 

karena tidak memperoleh layanan dengan baik. 

Sebaliknya, layanan yang luar biasa juga tidak akan ada 

artinya apabila tidak didukung oleh produk yang 

berkualitas yang sesuai dengan harapan nasabah.14 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller, semakin tinggi 

tingkat kualitas, maka semakin tinggi pula tingkat 

kepuasan nasabah yang dihasilkan.15 

 
12 Handy Irawan, Indonesian Customer Satisfaction: Membedah 

Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2003), 22. 
13 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen: Teori dan Praktik, 

233. 
14 Freddy Rangkuti, Customer Service Satisfaction & Call Center 

Berdasarkan Iso 9001, 8. 
15 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 

144. 
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Hasil wawancara dengan nasabah pengguna 

mobile banking BRI Syariah KCP Ponorogo yang 

bernama Anggar mengatakan bahwa kualitas layanan 

mobbile banking masih rendah karena mobile banking 

ketika diakses sering error, contohnya apabila 

melakukan transfer terlalu malam biasanya muncul 

layanan tidak tersedia. Namun, meskipun layanan 

mobile banking yang diterimanya lebih rendah dari 

harapannya, ia mengaku tetap merasa puas dan 

menggunakannya kembali karena dengan adanya 

layanan mobile banking ia tidak perlu pergi ke bank 

untuk melakukan berbagai transaksi bahkan gratis biaya 

administrasi atas penggunaan mobile banking 

tersebut.16 

Sedangkan, hasil wawancara dengan nasabah 

pengguna mobile banking BRI Syariah KCP Ponorogo 

yang bernama Rumaidah mengatakan bahwa kualitas 

produk dan layanan mobile banking masih rendah 

belum sesuai dengan harapannya, di mana ia berharap 

dengan adanya produk mobile banking ia dapat 

memenuhi kebutuhannya, namun pada kenyataannya 

produk tersebut belum mampu memenuhi 

 
16 Anggar, Hasil Wawancara, 5 Desember 2018. 



7 

kebutuhannya karena ketika ia ingin membeli kuota 

data XL yang tersedia pada layanan mobile banking 

hanyalah kuota data telkomsel dan indosat. Selain itu, 

ketika ia ingin membeli pulsa HP dengan nominal 

10.000 yang tersedia pada mobile banking hanyalah 

nominal 20.000 ke atas. Meskipun kualitas produk dan 

layanan mobile banking BRI Syariah Ponorogo belum 

sesuai dengan harapannya ia mengaku tetap merasa 

puas dan tetap menggunakan kembali produk mobile 

banking BRI Ponorogo karena biaya transfer murah dan 

cek saldo mudah.17 

Sebagai bagian dari industri perbankan 

syariah, BRI Syariah KCP Ponorogo harus terus 

berupaya meningkatkan kualitas layanan dan produk 

mobile banking, karena kepuasaan nasabah dipengaruhi 

oleh kualitas layanan dan produk yang dikehendaki 

nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas 

utama bagi bank. Hal ini di dukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rizka Hastuti dan Aditya 

Wardhana, yaitu Pengaruh Kualitas Layanan Mobile 

Banking Bank Syariah Mandiri Terhadap Kepuasan 

Nasabah, yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa 

 
17 Rumaidah, Hasil Wawancara, 6 September 2018. 
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kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah Bank Syariah Mandiri.18 Kemudian penelitian 

Ika Khoiriyatul Hani’ah dengan judul Analisis 

Pengaruh Kualitas Mobile Banking Terhadap Kepuasan 

Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang, 

yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa kualitas 

mobile banking berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Dengan demikian jika 

kualitas mobile banking semakin ditingkatkan, maka 

kepuasan nasabah akan semakin banyak atau besar.19 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Layanan dan Produk 

Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Pada 

BRI Syariah KCP Ponorogo”. BRI Syariah Ponorogo 

dipilih sebagai tempat penelitian karena BRI Syariah 

Ponorogo merupakan salah satu bank syariah yang 

sudah membuka layanan mobile banking untuk 

nasabahnya. 

 
18 Rizka Hastuti dan Aditya Wardhana, “Kualitas Layanan 

Mobile Banking Bank Syariah Mandiri Terhadap Kepuasan Nasabah,” E-

Proceeding of Management, Vol. 5, No. 2 (2018), 2648. 
19 Ika Khoiriyatul Hani’ah, “Analisis Pengaruh Kualitas Mobile 

Banking Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Semarang,” Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 74. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Apakah kualitas layanan mobile banking 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

pada BRI Syariah KCP Ponorogo?  

2. Apakah kualitas produk mobile banking berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo?  

3. Apakah kualitas layanan mobile banking dan kualitas 

produk mobile banking secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang 

diangkat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan mobile 

banking terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo.   
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2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk mobile 

banking terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo.  

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan mobile 

banking dan kualitas produk mobile banking secara 

simultan terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi BRI Syariah KCP Ponorogo, penelitian ini 

dapat digunakan sebagai masukan dalam 

menentukan strategi maupun hal-hal yang 

mendukung bank ke arah kemajuan. 

2. Bagi pihak akademik, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan informasi dan sumbangan 

pemikiran untuk penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan 

memperluas wawasan dan pengetahuan untuk 

penerapan teori-teori yang telah didapatkan di 

bangku kuliah maupun dari buku-buku referensi 

khususnya dalam bidang Manajemen Pemasaran. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini disajikan dalam 

sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, 

yaitu: 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini membahas 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. Bab ini mempunyai fungsi memberikan arah 

yang jelas pada penelitian. 

Bab II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Berfikir dan Hipotesis. Pada bab ini membahas tentang 

landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab ini berfungsi 

sebagai penjelas teori-teori yang akan diuji. 

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini 

membahas tentang rancangan penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, populasi dan 

sampel, dan teknik sampling, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta metode pengolahan 

data dan analisis data. Bab ini berfungsi sebagai 

penjelas tentang prosedur penelitian, mulai dari 

pengumpulan data sampai analisis data. 



12 

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini 

berisi tentang hasil pengujian instrumen, hasil 

pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai penguji teori 

dengan data yang diambil sekaligus pembuktian atas 

teori-teori yang telah dipaparkan.  

Bab V Penutup. Pada bab ini memaparkan 

tentang kesimpulan dan saran atas hasil analisis data 

yang telah dilakukan oleh peneliti. Bab ini berfungsi 

untuk menyimpulkan hasil pembahasan untuk 

menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah 

diuraikan.  
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Nasabah 

a. Definisi Kepuasan Nasabah 

Menurut Freddy Rangkuti, kepuasan 

nasabah berjalan berbarengan dengan 

ketidakpuasan. Artinya, respon nasabah 

terhadap evaluasi dan ketidaksesuaian yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dengan 

kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya. Jadi kepuasan adalah suatu 

tanggapan emosional yang dirasakan oleh 

nasabah pada saat mereka menikmati 

pengalaman menggunakan produk/jasa.1 

Menurut Kotler dan Keller, 

kepuasan nasabah adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan 
 

1 Freddy Rangkuti, Customer Service Satisfaction & Call 

Center Berdasarkan Iso 9001 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 

7. 
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produk (atau hasil) terhadap ekspektasi 

mereka.2 Setelah menggunakan produk, 

nasabah akan merasakan kepuasan atau 

kekecewaan. Kepuasan akan mendorong 

nasabah untuk menggunakan ulang produk. 

Sebaliknya, jika kecewa nasabah tidak akan 

menggunakan produk yang sama lagi di 

kemudian hari. Kepuasan nasabah 

merupakan evaluasi purnabeli di mana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

sama atau melampaui harapan konsumen. 

Kekecewaan timbul apabila kinerja yang 

aktual tidak memenuhi harapan nasabah.3  

Secara umum, kepuasan nasabah 

dapat diartikan sebagai adanya kesamaan 

antara kinerja produk dan pelayanan yang 

diterima dengan kinerja produk dan 

pelayanan yang diharapkan nasabah.4 

 
2 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen 

Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2009), 144. 
3 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen: 

Pendekatan Praktis disertai Himpunan Jurnal Penelitian (Yogyakarta: 

Andi Offset, 2013), 181. 
4 Ibid., 182. 
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b. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Nasabah 

Freddy Rangkuti mengatakan bahwa 

kepuasan nasabah dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, yaitu: 5 

1) Kualitas layanan (service quality), yaitu 

nasabah akan merasa puas apabila 

mereka mendapatkan pelayanan yang 

baik atau sesuai dengan yang diharapkan. 

2) Kualitas produk (product quality), yaitu 

nasabah akan merasa puas apabila hasil 

evaluasi mereka menunjukkan bahwa 

produk yang mereka gunakan berkualitas. 

3) Harga (price), yaitu produk yang 

mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah 

akan memberikan nilai yang lebih tinggi 

kepada nasabah. 

4) Faktor situasi (situational factor), yaitu 

keadaaan atau kondisi yang dialami oleh 

nasabah. 

 
5 Freddy Rangkuti, Customer Service Satisfaction & Call 

Center Berdasarkan Iso 9001, 8. 
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5) Faktor pribadi (personal factor), yaitu 

karakteristik nasabah yang mencakup 

kebutuhan pribadi.6 

Ninik Rustanti menyebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan 

nasabah, meliputi:7 

1) Kualitas produk. Nasabah akan merasa 

puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka 

gunakan berkualitas. 

2) Harga produk, merupakan nilai yang 

dapat dikenakan terhadap produk 

tersebut. Produk yang memiliki kualitas 

yang sama tetapi menetapkan harga yang 

relatif murah akan memberikan nilai yang 

lebih tinggi kepada nasabahnya. 

3) Kualitas layanan, yakni seberapa baik 

pelayanan yang diterima oleh nasabah. 

Nasabah akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 
6 M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen: Sikap dan 

Pemasaran (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 134. 
7 Ninik Rustanti, Buku Ajar Ekonomi Pangan dan Gizi, 34. 
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4) Sikap terhadap produk, yakni berupa 

sikap yang muncul dari emosi atau rasa 

dari dalam diri nasabah. Nasabah akan 

merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum 

terhadapnya bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan 

karena kualitas dari produk tetapi nilai 

sosial yang membuat nasabah menjadi 

puas terhadap merek tertentu. 

5) Biaya dan kemudahan mendapatkan 

produk, yaitu apakah dalam memperoleh 

suatu produk dibutuhkan biaya yang 

cukup besar/kecil, termasuk juga nasabah 

mudah mendapatkannya atau tidak. 

Nasabah akan merasa puas jika tidak 

perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa. 

Sedangkan, Lupiyoadi dalam Vinna 

menyebutkan lima faktor utama yang 
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mempengaruhi kepuasan nasabah, antara lain 

sebagai berikut:8 

1) Kualitas produk, yaitu nasabah akan puas 

apabila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka 

gunakan berkualitas. Montgomery 

menyatakan bahwa produk dikatakan 

berkualitas bagi seseorang jika produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. 

2) Kualitas layanan, yaitu nasabah akan 

merasa puas apabila mendapatkan 

layanan yang baik atau sesuai dengan 

harapan. 

3) Emosional, yaitu nasabah merasa puas 

apabila orang memujinya apabila 

menggunakan merek yang mahal. 

4) Harga, yaitu produk yang mempunyai 

kualitas yang sama, tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan 

memberikan nilai yang lebih tinggi. 

 
8 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen: Teori dan Praktik 

(Bandung: Pustaka Setia, 2015), 239. 
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5) Biaya, yaitu nasabah yang tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa 

tersebut. 

c. Manfaat Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah yang diberikan 

bank akan berimbas sangat luas bagi 

peningkatan keuntungan bank. Atau dengan 

kata lain, apabila nasabah puas terhadap 

pembelian jasa bank, maka nasabah tersebut 

akan:9 

1) Loyal pada bank, artinya kemungkinan 

kecil nasabah akan pindah ke bank yang 

lain dan akan tetap setia menjadi nasabah 

yang bersangkutan. 

2) Mengulang kembali pembelian 

produknya, artinya kepuasan terhadap 

pembelian jasa bank akan menyebabkan 

 
9 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), 264. 
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nasabah membeli kembali terhadap jasa 

yang ditawarkan secara berulang-ulang. 

3) Membeli lagi produk lain dalam bank 

yang sama, dalam hal ini nasabah akan 

memperluas pembelian jenis jasa yang 

ditawarkan sehingga pembelian nasabah 

menjadi makin beragam dalam satu bank. 

4) Memberikan promosi gratis dari mulut ke 

mulut. Hal inilah yang menjadi keinginan 

bank karena pembicaraan tentang kualitas 

pelayanan bank ke nasabah lain akan 

menjadi bukti terhadap kualitas jasa yang 

ditawarkan. 

d. Model Kepuasan Nasabah 

Secara garis besar, riset-riset 

kepuasan nasabah didasarkan pada tiga teori, 

yaitu:10 

1) Contrast theory, mengasumsikan bahwa 

nasabah akan membandingkan kinerja 

produk aktual dengan ekspektasi sebelum 

pembelian. Apabila kinerja aktual lebih 

 
10 Ujang Sumarwan, Ahmad Jauzi, Asep Mulyana, Bagio 

Nugroho Karno, Ponti Kurniawan Mawardi, dan Wahyu Nugroho, Riset 

Pemasaran dan Konsumen, Seri 1 (Bogor: IPB Press, 2013), 143. 
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besar atau sama dengan ekspektasi maka 

nasabah akan puas dan sebaliknya. 

2) Assimilation theory, menyatakan bahwa 

evaluasi purnabeli merupakan fungsi 

positif dari ekspektasi nasabah sebelum 

membeli. Nasabah secara persepsi 

cenderung mendistorsi perbedaan antara 

ekspektasi dan kinerjanya ke arah 

ekspektasi awal karena proses 

diskonfirmasi secara psikologis tidak 

nyaman dilakukan. Arti lainnya adalah 

penyimpangan dari ekspektasi cenderung 

akan diterima oleh nasabah yang 

bersangkutan. 

3) Assimilation-contrast theory, berpegang 

pada terjadinya efek asimilasi atau efek 

kontras merupakan fungsi dari tingkat 

kesenjangan antara kinerja yang 

diharapkan dengan kinerja aktual. 

Apabila kesenjangannya besar nasabah 

akan memperbesar gap tersebut sehingga 

produk dipersepsikan jauh lebih bagus 

atau buruk dibanding dengan 
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kenyataannya (contrast theory). Namun 

jika kesenjangannya tidak terlalu besar 

asimilasi teori yang berlaku. 

Menurut model diskonfirmasi teori 

yang dikutip oleh Sumarwan, kepuasan 

nasabah merupakan dampak dari 

perbandingan antara harapan nasabah 

sebelum pembelian dengan yang 

sesungguhnya diperoleh nasabah dari produk 

yang dibeli tersebut. Ketika nasabah membeli 

suatu produk maka ia memiliki harapan 

tentang bagaimana produk tersebut berfungsi 

(product performance), produk akan 

berfungsi sebagai berikut:11 

1) Produk berfungsi lebih baik dari yang 

diharapkan, hal inilah yang disebut 

sebagai diskonfirmasi positif (positive 

disconfirmation) yang apabila terjadi 

maka nasabah akan merasa puas. 

2) Produk berfungsi seperti yang 

diharapkan, hal inilah yang disebut 

sebagai konfirmasi sederhana (simple 

 
11 Ibid., 144. 
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confirmation). Produk tersebut tidak 

memberikan rasa puas dan produk 

tersebut juga tidak mengecewakan 

nasabah. Nasabah akan memiliki 

perasaan netral. 

3) Produk berfungsi lebih buruk dari yang 

diharapkan, hal inilah yang disebut 

sebagai diskonfirmasi negatif (negative 

disconfirmation). Produk yang berfungsi 

buruk dan tidak sesuai dengan harapan 

nasabah akan menyebabkan kekecewaan 

sehingga nasabah tidak merasa puas. 

e. Memantau Kepuasan Nasabah 

Bank harus melakukan pemantauan 

kepuasan nasabah agar selalu terjalin 

hubungan kenasabahan yang memuaskan. 

Beberapa metode untuk memantau kepuasan 

nasabah tersebut adalah:12 

1) Sistem keluhan dan saran 

Bank harus menyediakan kotak 

saran ditempat yang mudah dijangkau 

 
12 Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta: 

Liberty Yogyakarta, 2011), 228. 
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oleh nasabah. Lebih baik lagi, bagi 

nasabah yang ingin memberikan saran 

terlah disediakan formulir sehingga 

nasabah tinggal mengisi. Beberapa bank 

yang berwawasan nasabah, menyediakan 

telpon bebas pulsa yang memudahkan 

nasabah untuk melaakukan kontak 

dengan bank. Arus informasi seperti ini 

membuat bank dapat bertindak cepat 

guna menyelesaikan masalah yang 

terjadi.  

2) Survei kepuasan nasabah 

Tingkat keluhan nasabah belum 

mencerminkan ukuran kepuasan nasabah. 

Bank yang responsif mengukur kepuasan 

nasabah dengan mengadakan survei 

berkala atau mengirim daftar pertanyaan 

atau juga menelpon para nasabah baru 

untuk mendengar reaksi mereka terhadap 

kinerja bank dan kinerja pesaing bank. Di 

sini bank dapat sekaligus menanyakan 

kemungkinan nasabah melakukan 

transaksi ulang. Hal ini akan dilakukan 
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nasabah apabila mereka mendapatkan 

kepuasan yang tinggi. 

3) Pembeli hantu (ghost shopper) 

Bank dapat mengirim petugas 

untuk berpura-pura menjadi nasabah bank 

pesaing dan kemudian membandingkan 

layanan bank pesaing dengan layanan 

bank sendiri. 

4) Nasabah yang sudah tidak membeli lagi 

(lost customer analysis) 

Apabila bank kehilangan 

pelanggan maka bank harus berupaya 

untuk mengetahui mengapa mereka tidak 

loyal lagi kepada bank. Apakah tarif jasa 

yang mahal, produk yang kurang dapat 

diandalkan atau pelayanan yang kurang 

memuaskan. Selain melakukan 

wawancara, bank perlu pula memantau 

tingkat kehilngan pelanggan (customer 

lost rate), yang apabila meningkat maka 

berarti bank gagal dalam memuaskan 

nasabahnya. 
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f. Strategi Pemasaran Untuk Memuaskan 

Nasabah 

Kepuasan nasabah sangat berkaitan 

erat dengan keandalan produk jasa bank yang 

ditawarkan dan pelayanan yang diberikan 

bank. Keandalan produk terkait dengan 

kualitas produk tersebut. Dalam hal ini, 

kualitas merupakan jaminan terbaik kesetiaan 

nasabah. Kualitas yang lebih tinggi 

menciptakan kepuasan nasabah yang lebih 

tinggi, sekaligus mendukung harga lebih 

tinggi dan sering juga biaya yang lebih 

rendah. Oleh karena itu, program 

penyempurnaan kualitas (quality 

improvement programs) pada umumnya 

meningkatkan profitabilitas. Strategi yang 

perlu dilakukan bank adalah:13 

1) Bank wajib mendengarkan "suara" 

nasabah sehingga kualitas produk/jasa 

bank tepat seperti yang diinginkan 

nasabah. Penyempurnaan kualitas jasa 

bank hanya akan berarti jika disadari dan 

 
13 Ibid., 229. 
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dirasakan oleh nasabah. Kualitas produk 

ini perlu diikuti dengan kualitas promosi, 

pelayanan dan lain-lain.  

2) Perbaikan kualitas membutuhkan 

komitmen total dari para petugas bank. 

Karyawan harus bekerja selaku team 

work untuk memuaskan nasabah internal 

dan nasabah eksternal.  

3) Melalui bench marking yaitu, mengukur 

kinerja bank dibandingkan dengan 

pesaing terbaik di kelasnya dan berupaya 

meniru bahkan melampauinya, 

penyempurnaan kualitas produk/jasa 

bank dapat ditingkatkan. Jadi kualitas 

tidak dapat diperiksa saja tetapi harus 

direncanakan semenjak awal. 

g. Elemen Kepuasan Konsumen 

Lima elemen yang menyangkut 

kepuasan nasabah adalah sebagai berikut:14 

 

 

 
14 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan 

Bisnis Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2017), 210-211. 
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1) Harapan (expectations) 

Harapan nasabah terhadap suatu 

barang atau jasa telah dibentuk sebelum 

nasabah membeli barang atau jasa 

tersebut. Pada saat proses pembelian 

dilakukan, nasabah berharap bahwa 

barang atau jasa yang mereka terima 

sesuai dengan harapan, keinginan, dan 

keyakinan mereka. Barang atau jasa yang 

sesuai dengan harapan nasabah akan 

menyebabkan nasabah merasa puas. 

2) Kinerja (performance) 

Pengalaman konsumen terhadap 

kinerja aktual barang atau jasa ketika 

digunakan tanpa dipengaruhi oleh 

harapan mereka. Ketika kinerja aktual 

barang atau jasa berhasil maka konsumen 

akan merasa puas. 

3) Perbandingan (comparison) 

Hal ini dilakukan dengan 

membandingkan harapan kinerja barang 

atau jasa sebelum membeli dengan 

persepsi kinerja aktual barang atau jasa 
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tersebut. Nasabah akan merasa puas 

ketika harapan sebelum pembelian sesuai 

atau melebihi persepsi mereka terhadap 

kinerja aktual produk. 

4) Pengalaman (experience) 

Harapan konsumen dipengaruhi 

oleh pengalaman mereka terhadap 

penggunaan merek dari barang atau jasa 

yang berbeda dari orang lain. 

5) Konfirmasi (confirmation) dan 

diskonfirmasi (disconfirmation) 

Konfirmasi atau terkonfirmasi 

terjadi jika harapan sesuai dengan kinerja 

aktual produk. Sebaliknya diskonfirmasi 

atau tidak terkonfirmasi terjadi ketika 

harapan lebih tinggi atau lebih rendah 

dari kinerja aktual produk. 

 Nasabah akan merasa puas ketika 

terjadi confirmation/disconfirmation. 

h. Indikator Kepuasan Nasabah 

Tidak ada satupun ukuran 

tunggal/terbaik mengenai kepuasan nasabah 

yang disepakati secara universal. Meskipun 
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demikian, di tengah beragamnya cara 

mengukur kepuasan nasabah, terdapat 

kesamaan paling tidak dalam lima konsep 

inti, yaitu:15 

1) Kepuasan pelanggan keseluruhan (overall 

customer satisfaction). Cara yang paling 

sederhana untuk mengukur kepuasan 

nasabah adalah langsung menanyakan 

kepada nasabah seberapa puas mereka 

dengan produk atau jasa spesifik tertentu. 

Biasanya, ada dua bagian dalam proses 

pengukurannya. Pertama, mengukur 

tingkat kepuasan nasabah terhadap 

produk atau jasa perusahaan 

bersangkutan. Kedua, menilai dan 

membandingkannya dengan tingkat 

kepuasan nasabah keseluruhan terhadap 

produk atau jasa para pesaing.  

2) Konfirmasi harapan (confirmation of 

exspectations). Dalam konsep ini, 

kepuasan tidak diukur langsung, namun 

 
15 Fandy Tjiptono, Perspektif Manajemen dan Pemasaran 

Kontemporer (Yogyakarta: Andi, 2000), 101. 
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disimpulkan berdasarkan kesesuaian/ 

ketidaksesuaian antara harapan nasabah 

dengan kinerja aktual produk perusahaan. 

3) Minat pembelian ulang (repurchase 

intent). Kepuasan nasabah diukur secara 

behavioral dengan jalan menanyakan 

apakah nasabah akan berbelanja atau 

menggunakan jasa perusahaan lagi. 

4) Kesediaan merekomendasikan 

(willingnes to recommend). Kesediaan 

nasabah untuk merekomendasikan 

produk kepada teman atau keluarganya 

menjadi ukuran yang penting untuk 

dianalisis dan ditindaklanjuti. 

5) Ketidakpuasan nasabah (customer 

dissatisfaction). Beberapa macam aspek 

yang sering ditelaah guna mengetahui 

ketidakpuasan nasabah, meliputi: 

komplain, retur atau pengembalian 

produk, biaya garansi, recall, word of 

mouth negatif, dan defections. 
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2. Kualitas Layanan 

a. Definisi Kualitas Layanan 

Definisi kualitas layanan berpusat 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan nasabah serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan nasabah.16 Menurut Lewis dan 

Booms yang dikutip oleh Tjiptono, kualitas 

layanan bisa diartikan sebagai ukuran 

seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi 

nasabah. Berdasarkan definisi ini, kualitas 

layanan ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan memenuhi kebutuhan dan 

keinginan nasabah sesuai dengan ekspektasi 

nasabah.17 

Menurut Rianto, kualitas layanan 

(service quality) adalah perbandingan 

layanan antara kenyataan dan harapan 

nasabah, jika kenyataan yang diterima lebih 

 
16 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Andi, 

2006), 59. 
17 Fandy Tjiptono, Service Management: Mewujudkan 

Layanan Prima (Yogyakarta: Andi 2017), 142. 
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dari yang diharapkan, maka layanan dapat 

dikatakan bermutu dan nasabah akan puas, 

sebaliknya jika kenyataan kurang dari yang 

diharapkan, maka layanan dikatakan tidak 

bermutu dan nasabah akan kecewa atau tidak 

puas.18 

Service quality (kualitas layanan) 

merupakan kunci dan faktor yang sangat 

penting dalam strategi bisnis, karena terbukti 

dapat meningkatkan profitabibitas, sehingga 

dapat menjadi alat untuk keunggulan 

bersaing. Kualitas layanan yang baik dapat 

menciptakan pembelian berulang, positive 

word of mouth, loyalitas pelanggan, dan 

diferensiasi produk yang kompetitif.19 

b. Klasifikasi Pelayanan  

Pelayanan dapat dibedakan menjadi 

tiga kelompok yaitu:20 

 
18 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank 

Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), 213. 
19 Freddy Rangkuti, Customer Service Satisfaction & Call 

Center Berdasarkan Iso 9001, 44. 
20 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank 

Syariah, 213. 
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1) Care service, adalah pelayanan yang 

ditawarkan kepada pelanggan yang 

merupakan produk utamanya. Misalnya 

perbankan produk utamanya adalah 

sebagai sarana penyimpanan dana 

masyarakat. 

2) Facilitating service, adalah fasilitas 

pelayanan tambahan kepada pelanggan. 

Pelayanan tambahannya adalah adanya 

bagi hasil yang diberikan kepada nasabah 

penabung. 

3) Supporting service, merupakan pelayanan 

tambahan (pendukung) untuk 

meningkatkan nilai pelayanan atau untuk 

membedakan dengan pelayanan-

pelayanan dari pihak “pesaingnya”. 

Misalkan fasilitas mobile banking dan 

internet banking.  

c. Kesenjangan Kualitas Pelayanan 

Lima kesenjangan (gap) yang 

menyebabkan adanya perbedaan persepsi 
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mengenai kualitas pelayanan adalah sebagai 

berikut:21 

1) Gap persepsi manajemen, yaitu adanya 

perbedaan antara penilaian pelayanan 

menurut pengguna jasa dan persepsi 

manajemen mengenai harapan pengguna 

jasa. Kesenjangan ini terjadi karena 

kurangnya orientasi penilaian pemasaran, 

pemanfaatan yang tidak memadai atas 

temuan penelitian, kurangnya interaksi 

antara pihak manajemen dan nasabah, 

komunikasi dari bawah ke atas yang 

kurang memadai, serta terlalu banyaknya 

tingkatan manajemen. 

2) Gap spesifikasi kualitas, yaitu 

kesenjangan antara persepsi manajemen 

mengenai harapan pengguna jasa dan 

spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan ini 

terjadi antara lain, karena tidak 

memadainya komitmen manajemen 

terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai 

 
21 Rambat Lupiyoadi, Pemasaran Jasa (Tangerang Selatan: 

Universitas Terbuka, 2013), 7.14. 
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ketidaklayakan, tidak memadainya 

standarisasi tugas, dan tidak adanya 

penyusunan tujuan. 

3) Gap penyampaian pelayanan, yaitu 

kesenjangan antara spesifikasi kualitas 

jasa dan penyerahan jasa (service 

quality). Kesenjangan ini terutama 

disebabkan oleh faktor-faktor berikut:  a) 

ambiguitas peran, yaitu sejauh mana 

pegawai dapat melakukan tugas sesuai 

dengan harapan manajer tetapi 

memuaskan nasabah, b) konflik peran, 

yaitu sejauh mana pegawai meyakini 

bahwa mereka tidak memuaskan semua 

pihak, c) kesesuaian pegawai dengan 

tugas yang harus dikerjakannya, d) 

kesesuaian teknologi yang digunakan 

pegawai, e) sistem pengendalian dari 

atasan, yaitu tidak memadainya sistem 

penilaian dan sistem imbalan, f) kontrol 

yang diterima (perceived control), yaitu 

sejauh mana pegawai merasakan 

kebebasan atau fleksibilitas untuk 
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menentukan cara pelayanan, g) kerja tim 

(teamwork), yaitu sejauh mana pegawai 

dan manajemen merumuskan tujuan 

bersama di dalam memuaskan pelanggan 

secara bersama-sama dan terpadu. 

4) Gap komunikasi pemasaran, yaitu 

kesenjangan antara jasa dan komunikasi 

eksternal. Ekspektasi nasabah mengenai 

kualitas pelayanan dipengaruhi oleh 

pernyataan yang dibuat oleh perusahaan 

melalui komunikasi pemasaran. 

Kesenjangan ini terjadi karena: a) tidak 

memadainya komunikasi horizontal, b) 

adanya kecenderungan untuk 

memberikan janji yang berlebihan. 

Dalam hal ini komunikasi eksternal telah 

mendistorsi harapan nasabah. 

5) Gap dalam pelayanan yang dirasakan, 

yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang 

dirasakan dan yang diharapkan oleh 

nasabah. Jika keduanya terbukti sama, 

maka perusahaan akan memperoleh citra 

dan dampak positif. Namun, bila yang 



38 

diterima lebih rendah dari yang 

diharapkan, maka kesenjangan ini akan 

menimbulkan permasalahan bagi 

perusahaan.  

d. Layanan Elektronik (Electronik Service) 

Layanan elektronik (electronic 

service) adalah istilah yang sangat generik, 

biasanya mengacu pada penyediaan layanan 

melalui internet, sehingga layanan elektronik 

bisa juga termasuk perdagangan internet, 

mungkin juga termasuk layanan non-

komersial (online), yang biasanya disediakan 

oleh pemerintah.22 Penggunaan peralatan 

elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan 

memberikan dampak yang sangat luar biasa, 

karena dengan bantuan peralatan elektronik, 

pelayanan dapat dilakukan dengan cara yang 

jauh lebih cepat, lebih efisien, dan lebih 

akurat. Dengan demikian customers akan 

sangat puas. Electronic service ini sudah 

 
22 Ratminto, Fidya Shabrina, Rima Ranintya Yusuf, Lutfi 

Untung Angga Laksana, Sri Wahyuni, Susi Apriyanti, Pelayanan 

Prima: Pedoman Penerapan Momen Kritis Pelayanan dari A sampai Z 

(Yogyakarta: UGM Press, 2018), 62. 
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lama diimplementasikan dalam pelayanan 

perbankan dengan adanya pelayanan SMS 

banking, internet banking, dan mobile 

banking.23 

Layanan perbankan melalui media 

elektronik atau selanjutnya disebut electronic 

banking adalah layanan yang memungkinkan 

nasabah bank untuk memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi, dan melakukan 

transaksi perbankan melalui media 

elektronik. Bank menyediakan layanan 

elektronik perbankan atau dikenal luas 

sebagai e-banking untuk memenuhi 

kebutuhan melakukan transaksi perbankan, 

selain yang tersedia di kantor cabang dan 

ATM. Dengan menggunakan e-banking, 

nasabah tidak perlu lagi membuang waktu 

untuk antri di kantor-kantor bank atau ATM. 

Karena, saat ini banyak transaksi perbankan 

dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun 

dengan mudah dan praktis melalui jaringan 

elektronik, seperti internet, handphone, dan 

 
23 Ibid., 61. 
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telepon. Sebagai contoh, transfer dana antar 

rekening maupun antar bank, pembayaran 

tagihan, pembelian pulsa isi ulang, ataupun 

pengecekan mutasi dan saldo rekening.24 

e. Indikator Kualitas Layanan Elektronik 

Menurut Tatik Suryani, indikator 

kualitas layanan electronic banking adalah 

sebagai berikut:25 

1) Efisiensi (efficientcy), yaitu memampuan 

bank untuk membuat situs yang mudah 

dan sederhana untuk digunakan nasabah. 

2) Pemenuhuan janji (fulfillment), yaitu 

kesediaan bank untuk memenuhi 

pengiriman pesan dan informasi yang 

dijanjikan pada nasabah. 

3) Kesediaan sistem beroperasi (system 

availability), yaitu kemampuan bank 

membuat fungsi teknis yang benar pada 

situs bank. 

 
24 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan 

Perbankan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 113-114. 
25 Tatik Suryani, Manajemen Strategik Bank di Era Global: 

Menciptakan Nilai Unggul untuk Kepuasan Nasabah (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2017), 165. 
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4) Privasi (privacy), yaitu tingkat 

kemampuan bank memberikan 

kepercayaan kepada nasabah agar merasa 

aman, bebas dari resiko dan keragu-

raguan. 

5) Jaminan/kepercayaan (assurance/trust), 

yaitu kemampuan bank atau karyawan 

memberikan pelayanan yang dapat 

menimbulkan kepercayaan nasabah 

kepada bank. 

6) Tampilan situs (site aesthetic), yaitu 

kemampuan bank membuat situs yang 

memiliki penampilan atau keindahan 

yang muncul pada web site. 

f. Hubungan Kualitas Layanan dengan 

Kepuasan Nasabah 

Kualitas layanan mempunyai 

hubungan yang erat dengan kepuasan 

nasabah. Tjiptono menjelaskan apabila 

layanan yang diterima atau dirasakan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas 

layanan dipersepsikan baik dan 
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memuaskan.26 Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry yang dikutip oleh Thomas, dkk 

menunjukkan bahwa kualitas layanan yang 

diberikan harus sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh nasabah. Meningginya 

tingkat kesesuaian antara harapan dengan 

kualitas layanan yang diberikan perusahaan, 

merupakan tanda terciptanya nilai kepuasan 

yang maksimal.27 

Dalam penelitian terdahulu, 

Thomas, dkk meneliti kesenjangan kualitas 

layanan dan kepuasan pelanggan. Dalam 

penelitian tersebut, Thomas, dkk 

membuktikan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Artinya semakin tinggi kualitas 

layanan, semakin tinggi pula kepuasan 

pelanggan. Kualitas layanan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan karena 

memberikan suatu dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalani ikatan yang kuat 

 
26 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, 60. 
27 Thomas S. Kaihatu, Achmad Daengs, dan Agoes Tinus Lis 

Indrianto, Manajemen Komplain (Yogyakarta: Andi, 2015), 40. 
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dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, 

ikatan ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan 

pelanggan dan kebutuhan mereka.28 

3. Kualitas Produk 

a. Definisi Kualitas Produk 

Produk adalah sesuatu yang 

ditawarkan pada pasar baik produk nyata 

ataupun produk tidak nyata (jasa) sehingga 

dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan.29 Aspek yang perlu diperhatikan 

mengenai produk adalah kualitas produk. 

Menurut Kotler dan Armstrong, kualitas 

produk adalah salah satu sarana positioning 

utama pemasar. Kualitas mempunyai dampak 

langsung pada kinerja produk atau jasa. Oleh 

karena itu, kualitas berhubungan erat dengan 

nilai dan kepuasan nasabah. Dalam arti yang 

lebih sempit, kualitas bisa didefinisikan 

“bebas dari kerusakan.” Tetapi sebagian 

besar perusahaan yang berpusat pada nasabah 

 
28 Ibid., 42. 
29 Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: UB 

Press, 2011), 76. 
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melangkah jauh melampaui definisi sempit 

ini. Justru, mereka mendefinisikan kualitas 

berdasarkan penciptaan nilai dan kepuasan 

pelanggan.30  

Perkumpulan Amerika untuk 

Kualitas (The American for Quality) 

mendefinisikan kualitas sebagai karakteristik 

produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas 

produk mempunyai dua dimensi, yaitu 

tingkat dan konsistensi. Dalam 

mengembangkan suatu produk, mula-mula 

pemasar harus memilih tingkat kualitas yang 

akan mendukung positioning produk. Di sini 

kualitas produk berarti kualitas kinerja yaitu 

kemampuan produk untuk melaksanakan 

fungsinya.31 

b. Tingkatan Produk 

Menurut Tjiptono yang dikutip oleh 

Danang Sunyoto, dalam merencanakan 

 
30 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip 

Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2008), 272. 
31 Ibid., 273. 
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penawaran atau produk, pemasar perlu 

memahami lima tingkatan produk, yaitu:32 

1) Produk utama/inti, yaitu produk yang 

menawarkan manfaat atau kegunaan 

utama yang dibutuhkan pelanggan. 

Misalnya, dalam suatu perbankan, 

manfaat sesungguhnya dari jasa 

perbankan yang ditawarkan adalah 

sebagai sarana penyimpanan atas harta 

yang dimiliki oleh nasabah.  

2) Produk generik, yaitu produk dasar yang 

mampu memenuhi fungsi pokok yang 

paling dasar (rancangan produk minimal 

agar dapat berfungsi). Misalnya, 

perbankan menyediakan beraneka ragam 

produk untuk sarana penyimpanan seperti 

tabungan, giro, maupun deposito yang 

dapat dipilih oleh nasabah. 

3) Produk harapan, yaitu produk formal 

yang ditawarkan dengan berbagai atribut 

dan kondisinya secara formal (layak) 

 
32 Danang Sunyoto, Perilaku Konsumen dan Pemasaran 

(Yogyakarta: CAPS, 2015), 205. 
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diharapkan dan disepakati untuk dibeli. 

Misalnya, di dalam suatu perbankan, 

harapan nasabah selain harta yang 

disimpannya aman namun juga mampu 

memberikan keuntungan melalui bagi 

hasil atau bunga yang diterimanya.  

4) Produk pelengkap, yaitu berbagai atribut 

produk yang dilengkapi atau ditambahi 

berbagai manfaat dan layanan, sehingga 

dapat memberikan tambahan kepuasan 

dan bisa dibedakan dengan produk 

pesaing. Misalnya, dalam perbankan 

disediakan suatu produk tabungan 

berencana, di mana di dalam produk 

tersebut nasabah dapat menyimpan dan 

menginvestasikan dananya sekaligus 

mendapatkan jaminan asuransi jiwa dan 

kesehatan dengan membayar sejumlah 

premi tambahan tertentu. 

5) Produk potensial, yaitu segala macam 

tambahan dan perubahan yang mungkin 

di kembangkan untuk suatu produk di 

masa mendatang. Misalnya, kemudahan 
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untuk membayar tagihan telepon, listrik, 

air, atau tagihan lainnya melalui mobile 

banking atau internet banking. 

c. Indikator Kualitas Produk 

Menurut Tony Sitinjak, dkk kualitas 

produk memiliki enam indikator, yaitu 

kinerja (performance), fitur (features), 

keandalan (reliability), daya tahan 

(durability), konsistensi (consistency), dan 

desain (design)33 

1) Kinerja (performance), berkaitan dengan 

aspek fungsional dari produk itu dan 

merupakan karakteristik utama yang 

dipertimbangkan konsumen ketika ingin 

menggunakan suatu produk. Misalnya 

kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan 

dalam penggunaan. 

2) Fitur (feature) dapat dikatakan sebagai 

aspek sekunder. Untuk berbagai produk 

elektronik, fitur-fitur yang ditawarkan 

dapat dilihat pada menu yang terdapat di 

 
33 Tony Sitinjak, Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Holy Icun 

Yunarto, Model Matriks Konsumen untuk Menciptakan Superior 

Customer Value (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 7. 
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remote control. Karena perkembangan 

fitur hampir tidak terbatas jalannya 

dengan perkembangan teknologi, maka 

ditur menjadi target inovasi para 

produsen untuk memuaskan nasabah. 

3) Keandalan (reliability), berkaitan dengan 

probabilitas atau kemungkinan suatu 

produk melaksanakan fungsinya secara 

berhasil dalam periode waktu tertentu di 

bawah kondisi tertentu. 

4) Daya tahan (durability) menunjukkan 

suatu pengukuran terhadap siklus produk, 

baik secara teknis maupun waktu. Produk 

disebut awet kalau sudah berulang kali 

digunakan atau sudah lama sekali 

digunakan.  

5) Konsistensi (consistency) menunjukkan 

seberapa jauh suatu produk dapat 

menyamai standar atau spesifikasi 

tertentu. Produk yang memiliki 

konsistensi yang tinggi sebagai sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan. 
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6) Desain (design) merupakan sesuatu yang 

unik dan banyak menawarkan aspek 

emosional dalam mempengaruhi 

kepuasan nasabah. 

d. Hubungan Kualitas Produk dengan 

Kepuasan Konsumen 

Faktor utama yang menentukan 

kepuasan nasabah adalah kualitas produk. 

Nasabah akan merasa puas bila hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa produk yang mereka 

gunakan berkualitas.34 Hasil penelitian 

Rachmad Hidayat menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hal 

ini berarti bahwa semakin baik kualitas 

produk yang diberikan oleh bank, maka 

nasabah semakin merasa puas terhadap 

produk bank. Nasabah adalah penilai kualitas 

suatu produk perbankan. Banyak ukuran 

yang bisa dipakai nasabah dalam menentukan 

kualitas suatu produk perbankan. Namun 

 
34 Handy Irawan, Indonesian Customer Satisfaction: 

Membedah Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang, 22. 
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tujuan akhir yang dicapai adalah sama yaitu 

mampu memberikan rasa puas kepada 

nasabah. Semakin puas seorang nasabah 

dalam mengkonsumsi suatu produk 

perbankan maka dapat dikatakan semakin 

berkualitas produk perbankan. Puas atau 

tidak puasnya seorang nasabah ditentukan 

oleh kesesuaian harapan nasabah dengan 

persepsi nasabah pada kinerja aktual produk 

tersebut. Nasabah akan puas jika bank 

mampu memberikan kualitas produk yang 

sesuai harapan nasabah. Nasabah akan 

membentuk harapannya dari kinerja 

seharusnya dari suatu produk. Harapan atas 

kinerja dibandingkan dengan kinerja aktual 

produk perbankan. Jika kinerja aktual lebih 

besar atau sama dengan harapan maka 

kepuasan nasabah akan terjadi.35 

 

 

 
35 Rachmad Hidayat, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas 

Produk, dan Nilai Nasabah Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah 

Bank Mandiri,” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 11, No. 1 

(2009), 65. 



51 

4. Mobile Banking 

a. Pengertian Mobile Banking 

Layanan mobile banking bank 

syariah adalah pengembangan dari dua 

bentuk inovasi bank syariah sebelumnya 

yaitu sms banking dan internet banking. 

Terdapat banyak persamaan secara 

fungsional antara internet banking dan 

mobile banking. Kedua bentuk teknologi 

informasi perbankan ini sama-sama berbasis 

internet.36 

Layanan mobile banking digunakan 

dengan perangkat smart phone perangkat 

seperti blackberry, apple, dan HP dengan 

sistem operasi berbasis android serta 

windows. Nasabah bank syariah dapat 

menggunakan layanan mobile banking 

setelah mengunduh aplikasi mobile banking 

melalui aplikasi pendukung smart phone 

seperti blackberry world dan google play 

store. Nasabah bank syariah yang 

 
36 Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan 

Syariah dari Teori ke Praktik (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 79. 
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menggunakan aplikasi mobile banking tidak 

dikenakan biaya pulsa HP tetapi 

menggunakan kuota data internet. Setelah 

transaksi keuangan nasabah bank syariah 

hendak digunakan, barulah bank syariah 

mengenakan fee atas penggunaan layanan 

mobile banking seperti biaya transfer ke 

rekening bank lain, fee pembayaran rekening 

air, telepon, dan fee pembelian pulsa HP.37 

b. Layanan Mobile Banking 

Jenis-jenis layanan perbankan 

syariah yang terdapat pada mobile banking 

relatif sama dengan internet banking, yaitu:38  

1) Transfer dana antar rekening atau ke bank 

lain 

2) Informasi saldo dan mutasi rekening 

3) Pembayaran tagihan kartu kredit, 

angsuran, asuransi, rekening listrik, air, 

telepon, TV kabel, zakat, dan lain-lain. 

4) Pembelian tiket transportasi, token listrik, 

pulsa HP, kuota data, dan lain-lain 

 
37 Ibid., 80. 
38 Ibid., 78. 
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5) Layanan lainnya seperti informasi 

notifikasi rekening dan kurs valuta asing. 

c. Strategi Keamanan Mobile Banking 

Hal-hal yang perlu diperhatikan 

untuk keamanan transaksi mobile banking 

adalah sebagai berikut:39 

1) Wajib mengamankan PIN mobile 

banking. 

2) Bebas membuat PIN sendiri. Jika merasa 

diketahui oleh orang lain segera lakukan 

penggantian PIN. 

3) Bila SIM Card GSM anda 

hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada 

pihak lain, segera beri tahu bank terdekat 

atau segera telepon ke Call Centre bank 

tersebut. 

5. Mobile Banking BRIS (mobileBRIS) 

MobileBRIS adalah layanan yang 

memungkinkan nasabah memperoleh informasi 

perbankan dan melakukan komunikasi serta 

transaksi perbankan melalui perangkat yang 

 
39 Ikatan Bankir Indonesia, Mengenal Operasi Perbankan 1 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 59. 
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bersifat mobile seperti telepon seluler/handphone 

menggunakan media menu pada aplikasi 

mobileBRIS dengan menggunakan media 

jaringan internet pada handphone yang 

dikombinasikan dengan media Short Message 

Service (SMS) secara aman dan mudah. 

a. Cara Regristrasi MobileBRIS 

Nasabah yang ingin menggunakan fasilitas 

mobileBRIS dapat melakukan registrasi SMS 

Banking terlebih dahulu dengan cara sebagai 

berikut:40 

1) ATM BRI Syariah  

a) Di menu utama ATM BRIS, pilih 

menu “Registrasi”. 

b) Pilih menu SMS banking. 

c) Pada layar registrasi, masukkan 

nomor ponsel yang kan didaftarkan 

layanan SMS banking lalu tekan 6 

(enam) digit angka PIN yang dapat 

ditentukan sendiri. 

d) Registrasi telah selesai. 

 
40 www.brisyariah.co.id 
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e) Nasabah akan menerima receipt/struk 

sukses registrasi sebagai tanda bukti 

registrasi SMS banking dan secara 

otomatis nasabah dapat menggunakan 

fitur transaksi non finansial SMS 

banking BRIS. Untuk melakukan 

aktivasi finansial dapat dilakukan 

melalui Unit Kerja BRI Syariah 

terdekat. 

f) Aktivasi di aplikasi mobileBRIS yang 

dapat diunduh melalui telepon seluler/ 

handphone dengan menggunakan 

WAP/GPRS. 

2) Unit Kerja BRI Syariah  

a) Nasabah datang ke Unit Kerja BRI 

Syariah terdekat untuk melakukan 

registrasi dan aktivasi finansial SMS 

Banking BRIS dengan membawa 

KTP asli, buku tabungan BRIS asli, 

kartu ATM BRIS. 

b) Nasabah akan menerima SMS 

notifikasi registrasi berhasil yang 
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berisi PIN SMS banking default yang 

harus diubah dalam 1x24 jam. 

c) Aktivasi di aplikasi mobileBRIS yang 

dapat diunduh melalui telepon seluler/ 

handphone dengan menggunakan 

WAP/GPRS. 

b. Jenis Transaksi MobileBRIS41 

1) Transaksi non-finansial:  

a) Informasi saldo 

b) Informasi mutasi 3 transaksi terakhir 

c) Ganti pin 

d) Cek history transaksi (inbox aplikasi) 

e) Daftar transaksi favorit 

2) Transaksi Finansial:  

a) Transfer sesama rekening BRISyaiah 

b) Transfer antar bank 

c) Pembayaran tagihan PLN 

d) Pembayaran PLN non tagihan listrik 

e) Pembayaran tagihan telepon 

(TELKOM) 

f) Pembayaran telkom flexi 

g) Pembayaran kartu HALO telkomsel 

 
41 www.brisyariah.co.id 
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h) Pembayaran XL postpaid 

i) Pembayaran smartfren postpaid 

j) Pembayaran speedy 

k) Pembayaran transivision 

l) Pembayaran BIG TV 

m) Pembayaran indovision 

n) Pembayaran donasi  

o) Pembayaran institusi  

p) Pembelian PLN prepaid (Token) 

q) Pembelian pulsa telkomsel 

r) Pembelian pulsa indosat 

s) Pembelian Pulsa XL 

t) Pembelian pulsa smartfren 

u) Pembelian paket internet telkomsel 

v) Pembelian BIG TV 

w) Top up gopay gojek 

c. Limit Transaksi42 

1) Transfer sesama rekening BRIS: Rp 

50.000.000 pertransaksi/hari 

2) Transfer antar Bank: Rp 25.000.000 

pertransaksi/hari 

3) Pembelian: Rp 1.000.000 

 
42 www.brisyariah.co.id 
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d. Biaya Layanan43 

1) Informasi saldo: bebas biaya 

2) Mutasi rekening: bebas biaya 

3) Transfer sesama rekening BRI Syariah: 

bebas biaya 

4) Transfer antar bank: Rp 6.500 jika saldo 

sebelum transaksi < 500.000, Rp 3.250 

jika saldo sebelum transaksi > 500.000 

5) Pembelian pulsa telkomsel: Rp 1.500 

6) Top up gopay gojek: Rp 2.000 

7) Pembayaran telepon (Telkom): Rp 2.500 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk 

mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain 

itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan 

penelitian ini. Maka dalam penelitian ini peneliti 

mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Syairozi dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap 

Kepuasan Nasabah dalam Menabung di LKMS 

 
43 www.brisyariah.co.id 
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Hubbul Wathon Sumowono”, yang telah 

diterbitkan di dalam Skripsi Jurusan Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2016. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 

94 responden. Teknik penggambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah, kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah, serta 

kualitas pelayanan dan kualitas produk secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Adapun perbedaannya dengan 

penelitian penulis adalah penelitian ini hanya 

meneliti kualitas produk dan kualitas pelayanan 

secara umum, sedangkan dalam penelitian 

penulis lebih memfokuskan pada kualitas 

layanan dan kualitas produk mobile banking. 

Selain itu, perbedaannya penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling, 
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sedangkan penelitian penulis menggunakan 

teknik aksidental sampling. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Kamila 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Jakarta Simprug)” yang telah diterbitkan di 

dalam Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  

penelitian  asosiatif.  Metode  pengambilan  

sampel  dalam penelitian ini adalah probability 

sampling jenis simple random sampling, dengan 

jumlah sampel sebanyak 80 responden. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh 

kesimpulan bahwa variabel kualitas produk 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah dan variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Adapun perbedaannya dengan 

penelitian penulis adalah penelitian ini hanya 
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meneliti kualitas produk dan kualitas pelayanan 

secara umum, sedangkan dalam penelitian 

penulis lebih memfokuskan pada kualitas 

layanan dan kualitas produk mobile banking. 

Selain itu, perbedaannya penelitian ini 

menggunakan teknik simple random sampling, 

sedangkan penelitian penulis menggunakan 

teknik aksidental sampling. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Febrianta 

dan Indrawati dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan 

Nasabah Bank Bca Di Kota Bandung”, yang 

telah diterbitkan di dalam e-Proceeding of 

Management: Vol.3, No.3 December 2016 

dengan kode ISSN: 2355-9357. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kuantitatif. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 400 responden. 

Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif dan 

analisis linier berganda. Hasil analisis linear 

berganda menunjukan bahwa empat variabel 

bebas yaitu X3, X4, X5, X6 berpengaruh positif 



62 

signifikan terhadap kepuasan nasabah, namun 

dua variabel bebas X1 dan X2 tidak berpengaruh 

signifikan. Adapun perbedaannya, penelitian ini 

menggunakan enam variabel bebas terdiri  dari  

reliability  (X1),  responsiveness (X2), assurance 

and security (X3), convenience (X4), efficiency 

(X5), dan easiness to operate (X6), sedangkan 

dalam penelitian penulis menggunakan dua 

variabel bebas yaitu kualitas layanan mobile 

banking (X1) dan kualitas produk mobile 

banking (X2). Perbedaan lainnya, lokasi 

penelitian ini di Bank BCA sedangkan lokasi 

penelitian penulis di Bank BRI Syariah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nurahmadi 

Harish dengan judul “Pengaruh Kepercayaan 

Nasabah dan Kualitas Layanan Mobile Banking 

Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank 

Syariah Mandiri Depok)”, yang telah diterbitkan 

di dalam Skripsi Jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah 2017. Metode 

pengambilan  sampel  dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling jenis incidental 
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sampling, dengan jumlah responden sebanyak 60 

responden. Berdasarkan hasil uji secara parsial 

(uji t) menunjukkan bahwa variabel kepercayaan 

nasabah berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah dan kualitas layanan mobile 

banking berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Berdasarkan uji simultan (uji 

F) menunjukan bahwa kepercayaan nasabah dan 

kualitas layanan mobile banking secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian penulis adalah 

penelitian ini selain meneliti variabel kualitas 

layanan mobile banking juga meneliti variabel 

kepercayaan nasabah terhadap kepuasan 

nasabah, sedangkan penelitian penulis selain 

meneliti variabel kualitas layanan mobile 

banking juga meneliti variabel kualitas produk 

mobile banking terhadap kepuasan nasabah. 

Perbedaan lainnya, lokasi penelitian ini di Bank 

Syariah Mandiri sedangkan lokasi penelitian 

penulis di Bank BRI Syariah. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirini dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Electronic 

Channel (E-Channel) Terhadap Kepuasan 

Nasabah (Studi pada PT Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Bandar Lampung)”, yang telah 

diterbitkan di dalam Skripsi Jurusan Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian  

kuantitatif  dengan  sifat asosiatif.  Metode  

pengambilan  sampel dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling jenis incidental 

sampling, dengan jumlah responden sebanyak 98 

responden. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji 

t menunjukkan bahwa variabel internet banking 

memiliki nilai  thitung sebesar 4,426 > 1,98580 dan 

nilai signifikansi 0,00 < 0,05 maka H1 diterima 

yang artinya variabel independen internet 

banking berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen kepuasan nasabah, variabel 

debit card memiliki nilai thitung sebesar 4,468 > 

1,98580 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05, maka 

H2 diterima yang artinya variabel independen 
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debit card berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen kepuasan nasabah. Dari hasil 

uji F sebesar 65,890 > 3,09, maka H3 diterima 

yang artinya bahwa terdapat pengaruh positif 

secara bersama-sama (simultan) antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

Kemudian berdasarkan hasil uji determinasi atau 

uji R2 adalah 0,577, hal tersebut berarti 57,7% 

variabel kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh 

variabel internet banking dan debit card. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian penulis adalah 

penelitian ini hanya meneliti variabel kualitas 

pelayanan electronic channel terhadap kepuasan 

nasabah, sedangkan penelitian penulis selain 

meneliti variabel kualitas layanan mobile 

banking juga meneliti kualitas produk mobile 

banking terhadap kepuasan nasabah. Perbedaan 

lain terletak pada objek penelitian, objek 

penelitian ini adalah internet banking dan debit 

card, sedangkan objek penelitian penulis adalah 

mobile banking.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
No Nama  

Peneliti 

Judul  

Penelitian 

Kesimpulan Perbedaan 

1. Muhammad 

Syairozi 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

dan Kualitas 

Produk 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

dalam 

Menabung 

di LKMS 

Hubbul 

Wathon 

Sumowono 

1. Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah. 

2. Kualitas 

produk 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah. 

3. Kualitas 

pelayanan dan 

kualitas 

produk 

bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah. 

1. Penelitian 

Muhammad 

Syairozi 

meneliti 

kualitas 

produk dan 

kualitas 

pelayanan 

secara umum, 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis lebih 

memfokuskan 

pada kualitas 

layanan dan 

kualitas 

produk mobile 

banking. 

2. Penelitian 

Muhammad 

Syairozi 

teknik 

purposive 

sampling, 

sedangkan 

penelitian 

penulis 

menggunakan 

teknik 

aksidental 

sampling. 

 

2. Andika 

Febrianta 

dan 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

1. Hasil analisis 

linear 

berganda 

1. Penelitian 

Andika 

Febrianta dan 
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Indrawati 

(2016) 

Mobile 

Banking 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

Bank Bca Di 

Kota 

Bandung 

menunjukan 

bahwa empat 

variabel bebas 

yaitu X3, X4, 

X5, X6 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah, 

namun dua 

variabel bebas 

X1 dan X2 

tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

Indrawati 

menggunakan 

enam variabel 

bebas terdiri  

dari  

reliability  

(X1),  

responsivenes

s (X2), 

assurance and 

security (X3), 

convenience 

(X4), 

efficiency 

(X5), dan 

easiness to 

operate (X6), 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis 

menggunakan 

dua variabel 

bebas yaitu 

kualitas 

layanan 

mobile 

banking (X1) 

dan kualitas 

produk mobile 

banking (X2).  

2. Lokasi 

penelitian 

Andika 

Febrianta dan 

Indrawati di 

Bank BCA 

sedangkan 

lokasi 

penelitian 

penulis di 
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Bank BRI 

Syariah. 

 

3. Intan Kamila 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

(Studi Kasus 

pada Bank 

Syariah 

Mandiri 

Cabang 

Jakarta 

Simprug) 

1. Variabel 

kualitas 

produk 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah. 

2. Variabel 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah. 

1. Penelitian 

Intan Kamila 

meneliti 

kualitas 

produk dan 

kualitas 

pelayanan 

secara umum, 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis lebih 

memfokuskan 

pada kualitas 

layanan dan 

kualitas 

produk mobile 

banking. 

2. Penelitian 

Intan Kamila 

menggunakan 

teknik simple 

random 

sampling, 

sedangkan 

penelitian 

penulis 

menggunakan 

teknik 

aksidental 

sampling. 

 

4.  Irfan 

Nurahmadi 

Harish 

(2017) 

Pengaruh 

Kepercayaan 

Nasabah dan 

Kualitas 

Layanan 

Mobile 

1. Berdasarkan 

hasil uji 

secara parsial 

(uji t) 

menunjukkan 

bahwa 

1. Penelitian 

Irfan 

Nurahmadi 

Harish selain 

meneliti 

variabel 
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Banking 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

(Studi pada 

Bank 

Syariah 

Mandiri 

Depok) 

 

variabel 

kepercayaan 

nasabah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

2. Berdasarkan 

hasil uji 

secara parsial 

(uji t) 

menunjukkan 

bahwa 

kualitas 

layanan 

mobile 

banking 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah. 

3. Berdasarkan 

uji simultan 

(uji F) 

menunjukan 

bahwa 

kepercayaan 

nasabah dan 

kualitas 

layanan 

mobile 

banking 

secara 

bersama-sama 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

kualitas 

layanan 

mobile 

banking juga 

meneliti 

variabel 

kepercayaan 

nasabah 

terhadap 

kepuasan 

nasabah, 

sedangkan 

penelitian 

penulis selain 

meneliti 

variabel 

kualitas 

layanan 

mobile 

banking juga 

meneliti 

variabel 

kualitas 

produk mobile 

banking 

terhadap 

kepuasan 

nasabah. 

2. Lokasi 

penelitian 

Irfan 

Nurahmadi 

Harish di 

Bank Syariah 

Mandiri 

sedangkan 

lokasi 

penelitian 

penulis di 

Bank BRI 

Syariah. 
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kepuasan 

nasabah. 

 

5.  Khoirini 

(2018) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Electronic 

Channel (E-

Channel) 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

(Studi pada 

PT Bank 

BRI Syariah 

Kantor 

Cabang 

Bandar 

Lampung) 

1. Variabel 

internet 

banking 

memiliki nilai  

thitung sebesar 

4,426 > 

1,98580 dan 

nilai 

signifikansi 

0,00 < 0,05 

maka H1 

diterima yang 

artinya 

variabel 

independen 

internet 

banking 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

variabel 

dependen 

kepuasan 

nasabah 

2. Variabel debit 

card memiliki 

nilai thitung 

sebesar 4,468 

> 1,98580 dan 

nilai 

signifikansi 

0,00 < 0,05, 

maka H2 

diterima yang 

artinya 

variabel 

independen 

debit card 

1. Penelitian 

Khoirini 

hanya 

meneliti 

variabel 

kualitas 

pelayanan 

electronic 

channel 

terhadap 

kepuasan 

nasabah, 

sedangkan 

penelitian 

penulis selain 

meneliti 

variabel 

kualitas 

layanan 

mobile 

banking juga 

meneliti 

kualitas 

produk mobile 

banking 

terhadap 

kepuasan 

nasabah.  

2. Objek 

penelitian 

Khoirini 

adalah 

internet 

banking dan 

debit card, 

sedangkan 

objek 

penelitian 
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berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

variabel 

dependen 

kepuasan 

nasabah. 

3. Dari hasil uji 

F sebesar 

65,890 > 3,09, 

maka H3 

diterima yang 

artinya bahwa 

terdapat 

pengaruh 

positif secara 

bersama-sama 

(simultan) 

antara 

variabel 

independen 

dengan 

variabel 

dependen. 

4. Berdasarkan 

hasil uji 

determinasi 

atau uji R2 

adalah 0,577, 

hal tersebut 

berarti 57,7% 

variabel 

kepuasan 

nasabah dapat 

dijelaskan 

oleh variabel 

internet 

banking dan 

debit card. 

 

penulis adalah 

mobile 

banking.  

 



72 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka teoretis merupakan model 

konseptual dari sebuah teori atau kumpulan teori 

yang memberikan penjelasan logis mengenai 

hubungan atau beberapa faktor yang berhasil 

diidentifikasi sebagai faktor penting untuk 

menjelaskan masalah yang akan diteliti.44 

Berdasarkan beberapa variabel yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

Ponorogo, maka kerangka konseptual penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori 

Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Bisnis 

(Jakarta: Kencana, 2015), 93. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

Kualitas layanan mobile 

banking (X1): 

1. Efisiensi (Efficiency) 

2. Pemenuhan janji 

(Fulfillment) 

3. Ketersediaan system 

beroperasi (System 

availability) 

4. Privasi (Privacy) 

5. Jaminan/kepercayaan 

(Assurance/trust) 

6. Tampilan situs (Site 

aesthetics) 

Kualitas produk mobile 

banking (X2): 

1. Kinerja 

(performance) 

2. Keandalan 

(reliability) 

3. Fitur (features)  

4. Daya tahan 

(durability) 

5. Konsistensi 

(consistency)  

6. Desain (design) 

Kepuasan nasabah (Y): 

1. Kepuasan nasabah 

keseluruhan (Overall 

Customer 

Satisfaction) 

2. Konfirmasi harapan 

(Confirmation of 

expectations) 

3. Minat pembelian 

ulang (Repurchase 

intent) 

4. Kesediaan untuk 

merekomendasikan 

(Willingness to 

recommend) 

5. Ketidakpuasan 

nasabah (Customer 

dissatisfaction) 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan 

diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban 

sementara atas pertanyaan peneliti.45 Dengan 

hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujinya 

dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti 

dalam melaksanakan penelitian di lapangan. 

Berdasarkan tinjauan pustaka, Freddy 

Rangkuti mengatakan bahwa kepuasan nasabah 

dipengaruhi oleh kualitas layanan. Nasabah akan 

merasa puas apabila mereka mendapatkan layanan 

yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam penelitian terdahulu, Irfan Nurahmadi Harish 

meneliti Pengaruh Kepercayaan Nasabah dan 

Kualitas Layanan Mobile Banking Terhadap 

Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Syariah 

Mandiri Depok). Dalam penelitian tersebut, 

membuktikan bahwa kualitas layanan mobile 

banking berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Artinya semakin tinggi kualitas layanan 

mobile banking yang diberikan oleh bank, maka 

 
45 Priyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Surabaya: 

Zifatama Publishing, 2016), 66. 
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semakin tinggi pula kepuasan nasabah yang 

dihasilkan. 

Ho : kualitas layanan mobile banking tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

H1    :   kualitas layanan mobile banking berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada 

BRI Syariah KCP Ponorogo 

Berdasarkan tinjauan pustaka, Handy 

Irawan mengatakan faktor utama yang menentukan 

kepuasan nasabah adalah kualitas produk. Nasabah 

akan merasa puas bila hasil evaluasi menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

Dalam penelitian terdahulu, Intan Kamila meneliti 

Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus pada 

Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Simprug). 

Dalam penelitian tersebut, membuktikan bahwa 

kualitas produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Hal ini berarti bahwa 

semakin baik kualitas produk yang diberikan oleh 

bank, maka nasabah semakin merasa puas terhadap 

produk bank. 
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H0 : kualitas produk mobile banking tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

H2   :  kualitas produk mobile banking berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada 

BRI Syariah KCP Ponorogo 

Berdasarkan tinjauan pustaka, Freddy 

Rangkuti mengatakan bahwa kualitas layanan, 

kualitas produk, dan kepuasan nasabah memiliki 

hubungan yang erat. Tidak ada gunanya produk yang 

berkualitas kalau tidak diimbangi dengan kualitas 

layanan yang luar biasa. Nasabah akan merasa 

kecewa karena tidak memperoleh layanan dengan 

baik. Sebaliknya, layanan yang luar biasa juga tidak 

akan ada artinya apabila tidak didukung oleh produk 

yang berkualitas yang sesuai dengan harapan 

nasabah. Dalam penelitian terdahulu, Muhammad 

Syairozi meneliti Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Nasabah dalam 

Menabung di LKMS Hubbul Wathon Sumowono. 

Dalam penelitian tersebut, membuktikan bahwa 

kualitas pelayanan dan kualitas produk secara 
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bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

H0 : kualitas layanan mobile banking dan kualitas 

produk mobile banking secarasimultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo 

H3 : kualitas layanan mobile banking dan kualitas 

produk mobile banking secarasimultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan  

nasabah   pada BRI Syariah KCP Ponorogo 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

suatu pendekatan penelitian bersifat objektif 

mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif 

serta menggunakan metode pengujian statistik.1 

Metode penelitian kuantitatif juga dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.2  

Jenis penelitian ini termasuk penelitian 

asosiatif kausal. Penelitian asosiatif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau 

pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hubungan 

 
1 Asep Hermawan dan Husna Leila Yusron, Penelitian Bisnis 

Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2017), 6. 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 8. 
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kausal adalah hubungan yang sebab akibat. Artinya, 

variasi pada X (variabel bebas) akan mempengaruhi 

variasi pada Y (variabel terikat).3 Penelitian ini 

menggunakan data primer, yaitu data yang didapat 

dan diolah langsung oleh obyeknya.4 Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dan penyebaran angket. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.5 Macam-

macam variabel dalam penelitian dapat 

dibedakan menjadi: 

 

 

 
3 Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian: 

Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan 

Pengetahuan (Yogyakarta: Andi, 2017), 16.  
4 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 7. 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, 38. 
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a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat.6 Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah kualitas layanan mobile 

banking (X1) dan kualitas produk mobile 

banking (X2). 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau diakibatkan oleh variabel 

bebas. Keberadaan variabel ini sebagai 

variabel yang dijelaskan dalam fokus/topik 

penelitian.7 Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah kepuasan nasabah (Y). 

2. Definisi Operasional 

Berikut operasional variabel ditunjukan 

pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 
6 Ibid., 39. 
7 Priyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Surabaya: Zifatama 

Publishing, 2016), 58. 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

 
Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Variabel 
Item Pernyataan Sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

layanan 

mobile 

banking 

(X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efisiensi 

(Efficiency) 

Layanan mobile banking 

BRIS dapat  diakses 

dengan cepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatik 

Suryani 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layanan mobile banking 

BRIS memudahkan 

dalam bertransaksi 

Pemenuhan janji 

(Fulfillment) 

Mobile banking BRIS 

memberikan informasi 

data keuangan nasabah 

secara lengkap dan 

akurat 

Secara umum informasi 

yang diinginkan oleh 

nasabah sudah dapat 

dipenuhi oleh layanan 

mobile banking BRIS 

Ketersediaan 

sistem beroperasi 

(System 

availability) 

Sistem mobile banking 

BRIS dapat beroperasi 

dengan baik 

Sistem informasi pada 

layanan mobile banking 

BRIS memberikan 

informasi yang bebas 

dari kesalahan 

Privasi (Privacy) Dengan menggunakan 

mobile banking BRIS 

nomor PIN dan 

password nasabah akan 

terjamin keamanannya 

Mobile banking BRIS 

memberikan keamanan 

data transaksi yang 

dilakukan nasabah 
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Jaminan/ 

kepercayaan 

(Assurance/trust)  

Transaksi transfer dana 

melalui mobile banking 

BRIS dapat dipercaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semua data yang 

diproses melalui mobile 

banking BRIS dapat 

dipercaya dan tidak akan 

disalahgunakan oleh 

pihak bank 

Tampilan situs 

(Site aesthetics) 

Mobile banking BRIS 

memiliki tampilan menu 

yang jelas dan mudah 

dipahami 

Mobile banking BRIS 

memiliki tampilan menu 

yang selalu berkembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

produk 

mobile 

banking 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

(performance) 

Aplikasi mobile banking 

BRIS dapat diakses 

kapanpun dan 

dimanapun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony 

Sitinjak, 

dkk 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi mobile banking 

BRIS dapat memberikan 

kecepatan, kemudahan, 

dan kenyamanan dalam 

bertransaksi 

Keandalan 

(reliability) 

Aplikasi mobile banking 

BRIS merupakan 

perangkat yang sangat 

handal (dapat 

diandalkan) 

Aplikasi mobile banking 

BRIS tidak pernah 

mengalami kegagalan 

dalam bertransaksi 

Fitur (features)  Mobile banking BRIS 

memiliki fitur yang 

beragam seperti 

pembelian, pembayaran, 

transfer, dan lain-lain 
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Mobile banking BRIS 

menyediakan fitur sesuai 

dengan kebutuhan 

nasabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Daya tahan 

(durability)  

Mobile banking BRIS 

mampu bekerja selama 

24 jam non-stop, 7 hari 

dalam seminggu 

Aplikasi mobile banking 

BRIS tidak mudah rusak 

meskipun tanpa 

diperbarui 

Konsistensi 

(consistency)  

Mobile banking BRIS 

konsisten beroperasi 

dengan baik 

Mobile banking BRIS 

konsisten memberikan 

layanan yang berkualitas 

kepada nasabah 

Desain (design) Mobile banking BRIS 

didesain secara 

sederhana sehingga 

mudah dimengerti  

Mobile banking BRIS 

didesain secara jelas, 

menarik dan informative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

 

 

Kepuasan nasabah 

keseluruhan 

(Overall Customer 

Satisfaction) 

Secara keseluruhan 

saudara puas dengan 

layanan yang diberikan 

oleh mobile banking 

BRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fandy 

Tjiptono 

(2000 

 

 

Secara keseluruhan 

saudara merasa puas 

dengan kinerja produk 

mobile banking BRIS 

Konfirmasi 

harapan 

(Confirmation of 

expectations) 

Layanan yang diberikan 

oleh mobile banking 

BRIS sesuai dengan 

harapan saudara 
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Fitur-fitur yang 

disediakan oleh mobile 

banking BRIS sesuai  

dengan kebutuhan 

saudara 

 

 

 

 

 

 

  

Minat pembelian 

ulang (Repurchase 

intent) 

Saudara selalu 

menggunakan layanan 

mobile banking BRIS 

secara berulang 

Saudara akan 

menggunakan kembali 

layanan mobile banking 

BRIS karena 

memberikan kemudahan 

dalam bertransaksi 

Kesediaan untuk 

merekomendasikan 

(Willingness to 

recommend) 

Saudara akan 

memberitahukan kepada 

orang lain bahwa mobile 

banking BRIS nyaman 

digunakan untuk 

bertransaksi 

Saudara lebih 

menyarankan kepada 

teman/kerabat untuk 

menggunakan mobile 

banking BRIS daripada 

produk electronic 

banking lainnya 

Ketidakpuasan 

nasabah (Customer 

dissatisfaction) 

Saudara tidak puas 

dengan mobile banking 

BRIS karena manfaat 

yang ditawarkan kepada 

nasabah kurang sesuai 

dengan hasilnya 

Saudara akan komplain 

karena tidak puas 

dengan layanan/kinerja 

produk mobile banking 

BRIS 
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C. Lokasi, Populasi, dan Sampel 

1. Lokasi 

Lokasi yang akan dijadikan objek 

penelitian adalah BRI Syariah KCP Ponorogo 

yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 2B, 

Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupeten 

Ponorogo, Jawa Timur 63413. 

2. Populasi 

Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.8 Populasi 

dalam penelitian ini adalah nasabah pengguna 

mobile banking BRI Syariah KCP Ponorogo 

yang jumlahnya tidak diketahui karena memang 

tidak ada data yang pasti dari bank. Hal ini 

didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak 

Gatot Wijanarko selaku Pemimpin BRI Syariah 

KCP Ponorogo yang menyatakan bahwa tidak 

ada data pasti mengenai jumlah pengguna mobile 

 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, 80. 
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banking, karena mobile banking merupakan 

produk pelengkap tabungan yang memberikan 

kebebasan kepada nasabah untuk 

menggunakannya atau tidak, sehingga bank 

hanya mempunyai data jumlah nasabah 

penabung secara keseluruhan. Beliau juga 

mengatakan bahwa tidak semua nasabah 

penabung itu menggunakan mobile banking, 

kebanyakan yang menggunakan adalah kalangan 

anak muda.9 Selain hasil wawancara di atas, hal 

ini juga didukung oleh website BRI Syariah yang 

mengatakan bahwa registrasi mobileBRIS  dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui ATM 

BRI Syariah dan melalui unit kerja BRI Syariah, 

sehingga mungkin ini yang menyebabkan bank 

tidak mempunyai data pasti mengenai jumlah 

pengguna mobile banking.10 

3. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota 

 
9 Gatot Wijanarko, Hasil Wawancara, 7 Januari 2019. 
10 www.brisyariah.co.id  

http://www.brisyariah.co.id/


87 

populasi yang diambil menurut prosedur tertentu 

sehingga dapat mewakili populasinya.11 Karena 

jumlah populasi tidak ketahui, maka untuk 

menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Bailey yang dikutip oleh 

Johar Arifin sebagai berikut:12 

𝑛 = (
𝑍𝜎

𝑒
)

₂

 

Keterangan: 

Z : Nilai tabel z pada tingkat kepercayaan (level 

confidence) yang dipilih. Jika tingkat 

kepercayaan yang dipakai 90%, nilai z 

adalah 1,65. Tingkat kepercayaan 95%, nilai 

z adalah 1,96. Adapun tingkat kepercayaan 

99%, nilai z adalah 2,58.13 

𝜎 :   Standar deviasi dari populasi. Oleh karena 

standar deviasi 

 
11 Sandu Siyoto, M. Kes, dan M. Ali Sodik, Dasar 

Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 

64. 
12 Johar Arifin, Statistik Bisnis Terapan dengan Microsoft 

Excel 2007 (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 70. 
13 Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk 

Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: 

Kencana, 2011), 167. 
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populasi sering tidak diketahui, maka ada 

tiga jalan keluarnya, yaitu:14 

1. Diambil dari penelitian terdahulu, jika 

ada. 

2. Diambil dari prasurvei, terhadap 

beberapa data saja yang dianggap cukup 

mewakili. 

3. Standar deviasi dapat didekati dengan 

range (R), yaitu selisih data terbesar-

terkecil sehingga 𝜎 dicari dengan 

rumus: 

𝜎 = R/4 

𝑒  : Error estimate atau kesalahan yang dapat 

ditoleransi. Terdapat beberapa tingkat 

kesalahan yang dapat digunakan yakni: 1% 

(0,01), 5% (0,05), dan 10% (0,1).15 

Berdasarkan rumus di atas, dalam 

penelitian ini tingkat kepercayaan yang 

digunakan sebesar 95% (z = 1,96), standar 

 
14 Husein Umar, Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa 

untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset 

Bidang Manajemen dan Akuntansi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2002), 143-144. 
15 Setyo Tri Wahyudi, Statistika Ekonomi: Konsep, Teori, dan 

Penerapan (Malang: UB Press, 2017), 16. 
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deviasi yang digunakan diambil dari penelitian 

terdahulu, yaitu 0,25, dan tingkat kesalahan yang 

digunakan sebesar 5% (0,05). Jadi hasil 

perhitungan sampelnya sebagai berikut: 

𝑛 = (
𝑍𝜎

𝑒
)

₂

 

    = (
(1,96). (0,25)

0,05
)

₂

 

   = 96,04 ≈  97 

Berdasarkan hasil perhitungan sampel di 

atas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 

97 responden. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel atau teknik 

sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang 

representatif dari populasi.16 Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

sampling aksidental. Sampling aksidental yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan faktor 

spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak 

 
16 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-

Karyawan dan Peneliti Pemula (Bandung: Alfabeta, 2012), 57. 
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sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan 

karakteristik (ciri-cirinya), maka orang tersebut 

dapat digunakan sebagai sampel (responden).17 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini 

menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari 

sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai 

data asli atau data baru yang memiliki sifat up to 

date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung.18 Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dan penyebaran angket kepada nasabah pengguna 

mobile banking BRI Syariah KCP. Ponorogo. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian 

ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan 

yang relevan, akurat dan terpercaya. Penelitian ini 

 
17 Ibid., 63. 
18 Sandu Siyoto, M. Kes, dan M. Ali Sodik, Dasar 

Metodologi Penelitian, 67-68. 
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menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Angket adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.19 

Responden yang mengisi kuesioner ini adalah 

nasabah pengguna mobile banking BRI Syariah 

KCP. Ponorogo. Kuesioner (angket) dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengambil data 

mengenai pengaruh kualitas layanan mobile 

banking dan kualitas produk mobile banking 

terhadap kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP. Ponorogo. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari 

sumbernya.20 Wawancara digunakan sebagai 

 
19 Anak Agung Putu Agung, Metodologi Penelitian Bisnis 

(Malang: UB Press, 2012), 63. 
20 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-

Karyawan dan Peneliti Pemula, 74. 
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teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam.21  

Jenis wawancara dalam penelitian ini 

adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu 

wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.22 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh informasi mengenai 

kesenjangan antara kualitas layanan mobile 

banking dan kualitas produk mobile banking 

terhadap kepuasan nasabah BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

 

 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, 231. 
22 Anak Agung Putu Agung, Metodologi Penelitian Bisnis, 

62. 



93 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya.23  

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara tidak terstruktur  

Pedoman wawancara tidak terstruktur, 

yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat 

garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja 

kreativitas pewawancara sangat diperlukan, 

bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman 

ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. 

Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban 

responden.24 

2. Kuesioner tertutup (angket berstruktur)  

Angket tertutup (angket berstruktur), 

yaitu angket yang disajikan dalam bentuk 

 
23 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 24. 
24 Sandu Siyoto, M. Kes, dan M. Ali Sodik, Dasar 

Metodologi Penelitian, 77. 
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sedemikian rupa sehingga responden dimintai 

untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan 

karakteristik dirinya dengan cara memberikan 

tanda checklist (√).25 Pertanyaan dan pernyataan 

dalam kuesioner diukur dengan menggunakan 

skala likert (method of summated ratings).  

Skala likert adalah skala yang 

dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

mengenai suatu gejala atau fenomena dengan 

pilihan jawaban: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Para peneliti sering 

menggunakan skala likert dalam bentuk 

modifikasi atau simplifikasi. Pilihan jawaban 

sering disimplikasikan menjadi empat pilihan 

jawaban saja, misalnya: Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak 

Setuju (STS).26 

 
25 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, 

27. 
26 Sopingi, Pengantar Statistik Pendidikan (Malang: Gunung 

Samudera, 2015), 45-46. 
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Menurut Hadi, modifikasi terhadap 

skala likert dimaksudkan untuk menghilangkan 

kelemahan yang terkandung oleh skala lima 

tingkat, dengan alasan yang dikemukakan seperti 

di bawah ini: 

Modifikasi skala likert meniadakan 

kategori jawaban yang di tengah berdasarkan dua 

alasan:27 

a. Kategori undeciden (ragu-ragu/netral) itu 

mempunyai arti ganda, bisa diartikan belum 

dapat memutuskan atau memberi jawaban 

(menurut konsep aslinya), bisa juga diartikan 

netral, setuju tidak, tidak setuju pun tidak, 

atau bahkan ragu-ragu. Kategori jawaban 

ganda arti (multi interpretable) ini tentu saja 

tidak diharapkan dalam suatu instrumen. 

b. Tersedianya jawaban yang ditengah itu 

menimbulkan jawaban ke tengah (central 

tedency effect), terutama bagi mereka yang 

ragu-ragu atas kecenderungan pendapat 

responden, ke arah setuju maupun tidak 

 
27 Sutrisno Hadi, Analisis Butir untuk Instrumen Angket, Tes, 

dan Skala Nilai (Yogyakarta: FP UGM, 1991), 19. 
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setuju. Jika disediakan jawaban itu maka 

akan menghilangkan banyak data penelitian 

sehingga mengurangi banyaknya informasi 

yang dapat dijaring dari responden. 

Berdasarkan alasan di atas maka dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan skala likert 

modifikasi dengan empat pilihan jawaban saja, 

yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).  

Teknik pemberian skor dimulai dari 4 

untuk item pernyataan positif dan 1 dimulai 

untuk item pernyataan negatif. Lebih jelasnya 

akan disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Skorsing pada Skala Likert 

 

Pilihan Kategori 
Skor Item 

Positif 
Skor Item 

Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

Agar mendapatkan sebuah hasil 

penelitian yang memuaskan, peneliti menyusun 

rancangan kisi-kisi instrumen penelitian. Dalam 
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penelitian ini, dari setiap variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, 

seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Variabel 

No. Item Pernyataan 

Positif Negatif 

Kualitas 

layanan 

mobile 

banking (X1)  

Efisiensi (Efficiency) 1, 2   

Pemenuhan janji (Fulfillment) 
3, 4   

Ketersediaan sistem 

beroperasi (System 

availability) 5, 6   

Privasi (Privacy) 7, 8   

Jaminan/ kepercayaan 

(Assurance/trust) 9,10   

Tampilan situs (Site 

aesthetics) 11, 12   

 

Kualitas 

produk mobile 

banking (X2) 

 

  

Kinerja (performance) 
13, 14   

Keandalan (reliability) 17, 18   

Fitur (features)  15, 16   

Daya tahan (durability) 
21, 22   

Konsistensi (consistency)  
19, 20   

Desain (design) 
23, 24   

 

Kepuasan 

Nasabah (Y) 

Kepuasan nasabah 

keseluruhan (Overall 

Customer Satisfaction) 25, 26   
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  Konfirmasi harapan 

(Confirmation of 

expectations) 27, 28   

Minat pembelian ulang 

(Repurchase intent) 29, 30   

Kesediaan untuk 

merekomendasikan 

(Willingness to recommend) 31, 32   

Ketidakpuasan nasabah 

(Customer dissatisfaction) 
  33, 34 

 

H. Metode Pengolahan Data 

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan 

data selesai adalah tahap pengolahan data. 

Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh 

data/angka ringkasan berdasarkan kelompok data 

mentah.28 Dalam penelitian ini, penulis akan 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan 

bantuan program IBM SPSS 21 dan Ms. Excel.  

 

I. Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan 

menginterprestasikan data-data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah 

sehingga menghasilkan informasi tertentu.  

 
28 J. Supranto, Statistik: Teori dan Aplikasi  (Jakarta: 

Erlangga, 2000), 24. 
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Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. 

Analisis data kuantitatif adalah analisis data terhadap 

data-data yang mengandung angka-angka atau 

numerik tertentu.29 Pada analisis kuantitatif dalam 

penelitian ini alat yang digunakan adalah statistik 

parametrik. Statistik parametrik yaitu bagian dari 

metode statistik inferensia yang membahas 

(memperhatikan) tentang parameter-parameter 

populasi seperti mean, standar deviasi dan 

sebagainya.30  

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa langkah antara lain: 

1. Pengujian Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah pernyataan sampai 

sejauh mana data-data yang ditampung pada 

suatu kuesioner dapat mengukur apa yang 

ingin diukur. Instrumen yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data adalah valid. Valid berarti instrumen 

 
29 Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung, Metodologi 

Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi (Medan: UMSU Press, 2014), 

85. 
30 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian, 5. 
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tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur.31 Suatu 

instrumen penelitian dikatakan valid, bila:32 

1) Koefisien korelasi product moment 

melebihi 0,3 

2) Koefisien korelasi product moment > 

rtabel (𝛼 ; n-2) n = jumlah sampel 

3) Nilai sig ≤ 𝛼 

Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut:33 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=
𝑛(Σ𝓍y) − (Σ𝓍)(Σy)

√{𝑛(Σ𝑥2) − (Σ𝑥)2} {𝑛(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2}
 

Dimana: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = koefisien korelasi 

𝑛  = jumlah responden 

𝑥  = jumlah skor item 

 
31 Anak Agung Putu Agung, Metodologi Penelitian Bisnis, 

48. 
32 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian 

Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS 

Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 77. 
33 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-

Karyawan dan Peneliti Pemula, 57. 
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𝑦  = jumlah skor total (seluruh item) 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, 

ketelitian, atau keakuratan sebuah instrumen. 

Jadi reliabilitas menunjukkan apakah 

instrumen tersebut konsisten memberikan 

hasil ukuran yang sama tentang sesuatu yang 

diukur pada waktu yang berlainan.34 

Adapun untuk menguji reliabilitas 

instrumen rumus yang digunakan adalah 

koefisien alpha cronbach sebagai berikut:35 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

Σ𝑆𝑖
2

𝑆𝑥
2

] 

Dimana: 

𝛼 = koefisien alpha cronbach 

𝑘 = jumlah item pertanyaan 

Σ𝑆𝑖
2 = jumlah varian skor item 

𝑆𝑥
2   = varian skor uji seluruh item k  

Dasar pengambilan keputusan dalam 

uji reliabilitas, yaitu:36 

 
34 Anak Agung Putu Agung, Metodologi Penelitian Bisnis, 

51. 
35 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif 

(Bandung: Refika Aditama, 2015), 470. 
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1) Jika hasil uji reliabilitas menunjukkan 𝛼 > 

0,7 maka instrumen ukuran tersebut 

mengindikasikan satisfactory internal 

consitency reliability, sehingga layak 

digunakan sebagai instrumen ukuran 

untuk penelitian. 

2) Jika hasil reliabilitas  𝛼 < 0,6 maka 

instrumen ukuran tersebut 

mengindikasikan unsatisfactory internal 

consitency reliability, sehingga tidak 

layak digunakan sebagai instrumen 

ukuran untuk penelitian. Namun jika hasil 

perhitungan menunjukkan sama dengan 

atau lebih besar dari 0,6 maka instrumen 

reliabel. 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis data deskriptif adalah cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

 
36 Ibid., 471. 
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umum/generalisasi.37 Analisis deskriptif 

bertujuan mengubah kumpulan data mentah 

menjadi bentuk atau gambaran yang mudah 

dipahami. Dalam penelitian ini, analisis 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

secara jelas kondisi yang ada dalam objek, untuk 

mengetahui dan menganalisis data mengenai 

kualitas layanan mobile banking, kualitas produk 

mobile banking dan kepuasan nasabah BRI 

Syariah KCP. Ponorogo. Pada penelitian ini 

prnyajian data lebih ditekankan dalam bentuk 

tabel. 

3. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi, nilai 

residu dari regresi mempunyai distribusi yang 

normal. Jika distribusi dari nilai-nilai residual 

tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi 

normal, maka dikatakan ada masalah 

 
37 Agus Purwoto, Panduan Laboratorium Statistika 

Inferensial (Jakarta: Grasindo, 2007), 1.  
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terhadap asumsi normalitas.38 Dalam 

penelitian ini, untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan 

uji statistik menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Kriteria penarikan kesimpulan:39 

1) Nilai signifikan > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. 

2) Nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas  

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan problem 

multikolinieritas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen.40 Untuk mengetahui ada 

tidaknya masalah multikolinearitas dapat 

menggunakan nilai VIF (Variance Inflation 

 
38 Singgih Santoso, Mahir Statistik Parametrik: Konsep 

Dasar dan Aplikasi dengan SPSS (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2018), 202. 
39 Singgih Santoso, Statistika Multivariat (Jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2010), 46. 
40 Singgih Santoso, Mahir Statistik Parametrik: Konsep 

Dasar dan Aplikasi dengan SPSS, 195. 
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Factory). Jika nilai VIF masih kurang dari 

10, maka multikolinearitas tidak terjadi.41 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi, terjadi 

ketidaksamaan varians residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka hal tersebut 

disebut homoskedastisitas dan jika varians 

berbeda, disebut sebagai heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.42  

Salah satu yang digunakan peneliti 

untuk menguji heteroskedastisitas adalah 

dengan menggunakan uji glejser yang 

dilakukan dengan meregresikan variabel-

variabel bebas terhadap nilai absolut 

residualnya. Kriteria penarikan 

kesimpulannya, yaitu tidak terjadi 

 
41 Agus Purwoto, Panduan Laboratorium Statistika 

Inferensial, 97. 
42 Singgih Santoso, Mahir Statistik Parametrik: Konsep 

Dasar dan Aplikasi dengan SPSS, 199. 
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heteroskedastisitas jika nilai t dengan 

probabilitas sig > 0,05. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel coefficients.43 

d. Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Secara praktis, bisa dikatakan 

bahwa nilai residu yang ada tidak berkorelasi 

satu dengan yang lain. Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi.44 Metode pengujian 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin-

Watson sebagai berikut:45 

1) DU ≤ DW ≤ (4 − DU) maka H0 diterima, 

artinya tidak terjadi autokorelasi. 

 
43 Azuar Juliandri, Irfan, dan Saprinal Manurung, Metodologi 

Penelitian Bisnis: Teori dan Aplikasi, 162-163. 
44 Singgih Santoso, Mahir Statistik Parametrik: Konsep 

Dasar dan Aplikasi dengan SPSS, 205. 
45 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistika Ekonomi dan 

Bisnis dengan SPSS (Ponorogo: WADE Group, 2016), 94. 
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2) DW ≤ DL atau DW ≥ (4 − DL) maka H0 

ditolak, artinya terjadi autokorelasi. 

3) DL ≤ DW ≤ DU atau (4 − DU) ≤ DW ≤

(4 − DL), artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti. 

4. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana 

digunakan hanya untuk satu variabel bebas 

(independent) dan satu variabel terikat 

(dependent). Kegunaan regresi dalam penelitian 

salah satunya adalah untuk meramalkan dan 

memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel 

bebas (X) diketahui. Rumus persamaan regresi 

linier sederhana sebagai berikut: 46 

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y  = variabel terikat  

X  = variabel bebas  

a dan b = konstanta 

 

 

 
46 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian 

Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS 

Versi 17, 379. 
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5. Analisis Regresi Linier Ganda 

Analisis regresi linier ganda adalah 

analisis yang digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependent) 

dengan lebih dari satu variabel bebas 

(independent).47 Topik permasalahan dalam 

penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat dan 

dua variabel bebas, maka digunakan uji statistik 

dengan metode regresi linier dengan dua variabel 

bebas. Rumus yang digunakan yaitu sebagai 

berikut:48 

Y = α + b1X1 + b2X2 

Keterangan: 

Y = variabel terikat 

X1 = variabel bebas pertama 

X2 = variabel bebas kedua 

α, b1, dan b2 = konstanta 

 

 

 

 
47 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian, 176. 
48 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian 

Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS 

Versi 17, 406. 
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6. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t 

Uji ini digunakan untuk melihat 

pengaruh tiap-tiap variabel independen 

secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

dependennya. Dalam regresi linier berganda, 

hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap 

variabel independen memberi pengaruh yang 

berbeda dalam model.49 Hipotesis yang 

digunakan adalah: 

1) Ho : kualitas layanan mobile banking  

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada 

BRI Syariah KCP Ponorogo 

H1 : kualitas layanan mobile banking  

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

 

 

 

 
49 Robert Kurniawan, Analisis Regresi Dasar dan 

Penerapannya dengan R (Jakarta: Kencana, 2016), 95-96. 
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2) H0 : kualitas produk mobile banking tidak  

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

H2 : kualitas produk mobile banking  

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

Dasar pengambilan keputusan dalam 

uji t dengan menggunakan SPSS sebagai 

berikut:50 

1) Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

2) Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak 

b. Uji F 

Uji ini dilakukan untuk melihat 

apakah variabel independen secara 

keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Bila hasil uji simultannya 

adalah signifikan, maka dapat dikatakan 

bahwa hubungan yang terjadi dapat berlaku 

 
50 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2015), 162. 
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untuk populasi.51 Hipotesis yang digunakan 

adalah: 

H0 : kualitas layanan mobile banking dan  

kualitas produk mobile banking secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan   nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo 

H3 : kualitas layanan mobile banking dan  

kualitas produk mobile banking secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah   pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

Dasar pengambilan keputusan dalam 

uji F dengan menggunakan SPSS sebagai 

berikut:52 

1) Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

2) Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak 

7. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan 

proporsi variabilitas dalam suatu data yang 

 
51 Robert Kurniawan, Analisis Regresi Dasar dan 

Penerapannya dengan R, 96-97. 
52 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi, 

164. 
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dihitung bersadarkan model statistik. Dengan 

kata lain, koefisien determinasi diartikan dengan 

seberapa besar variabel independen X 

menentukan tingkat variabel respon Y dalam 

suatu model. Nilai koefisien determinasi 

berganda 0 ≤ R2 ≤ 1. Artinya, jika nilai R2 = 1 

maka model yang dihasilkan mampu 

menerangkan semua variabilitas dalam variabel 

Y. Namun, jika R2 = 0, maka tidak ada hubungan 

antara variabel independen (X) dengan Y. 

Semakin dekat nilai R2 dengan 1, maka semakin 

baik tingkat kecocokan model dengan data yang 

diolah.53 

Koefisien determinasi (R2) pada 

persamaan regresinya linier, dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus:54 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

 

 

 

 
53 Robert Kurniawan, Analisis Regresi Dasar dan 

Penerapannya dengan R, 123-124. 
54 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian, 133 
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Dimana: 

R2  Koefisien determinasi/proporsi  

keragaman/variabilitas total disekitar 

nilai tengah y yang dapat dijelaskan 

oleh model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam prosentase) 

Khusus untuk regresi linier sederhana, berlaku: 

R = rxy = (tanda b1) √R2 

R   Koefisien korelasi ganda (multiple  

correlation coefficients) 

Adapun pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi atau seberapa 

besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat digunakan pedoman:55 

Tabel 3.4 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800-1,000 Sangat kuat 

0,600-0,799 Kuat 

0,400-0,599 Cukup kuat 

0,200-0,399 Rendah 

0,000-1,999 Sangat rendah 

 

 
55 Ibid., 94. 



 

114 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum BRI Syariah 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 

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 
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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 pada 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 

Direktu Utama PT Bank Rakyat Indonesia 
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(Peersero) 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 terkemukan 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 

memanfaatka 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. 
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2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah 

a. Visi BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern 

terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 

b. 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 di mana 

pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketentraman pikiran. 
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3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Gambar 4.1 

Strukur Organisasi  

BRI Syariah KCP Ponorogo 
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4. Produk-produk BRI Syariah 

a. Penghimpun Dana 

Produk penghimpun dana di BRI 

Syariah KCP Ponorogo terdiri dari:1 

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB 

Produk simpanan dari BRI 

Syariah untuk nasabah perorangan yang 

menginginkan kemudahan transaksi 

keuangan sehari-hari.  

Akad: wadi’ah yad dhamanah  

2) Tabungan Haji BRISyariah iB 

Merupakan produk simpanan 

yang menggunakan akad bagi hasil sesuai 

prinsip syariah Khusus bagi calon haji 

yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 

(BPIH).  

Akad: mudharabah muthlaqah  

3) Tabungan Impian BRISyariah iB 

Produk simpanan berjangka dari 

BRI Syariah untuk nasabah perorangan 

yang dirancang untuk mewujudkan 

 
1 www.brisyariah.co.id  

http://www.brisyariah.co.id/
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impian nasabahnya (kurban, pendidikan, 

liburan, belanja) dengan terencana 

memakai mekanisme autodebet setoran 

rutin bulanan.  

Akad: mudharabah muthlaqah  

4) Simpanan Faedah BRISyariah iB 

Merupakan simpanan dana pihak 

ketiga dengan akad Mudharabah dimana 

nasabah sebagai pemilik dana dan bank 

sebagai pengelola dana, dengan 

pembagian hasil usaha antara kedua belah 

pihak berdasarkan nisbah dan jangka 

waktu yang disepakati antara bank 

dengan nasabah.  

Akad: mudharabah muthlaqah 

5) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah 

iB 

SimPel iB kependekan dari 

Simpanan Pelajar iB adalah tabungan 

untuk siswa yang diterbitkan secara 

nasional oleh bank-bank di Indonesia 

dengan persyaratan mudah dan sederhana 

serta fitur yang menarik, dalam rangka 



121 

edukasi dan inklusi keuangan untuk 

mendorong budaya menabung sejak dini.  

6) Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB 

Merupakan simpanan investasi 

dana nasabah pada BRIsyariah dengan 

menggunakan akad mudharabah 

mutlaqah yang penarikannya dapat 

dilakukan sesuai kesepakatan dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana 

perintah pembayaran lainnya, atau 

dengan pemindahbukuan.  

7) Deposito BRISyariah iB 

Merupakan produk simpanan 

berjangka menggunakan akad bagi hasil 

sesuai prinsip syariah bagi nasabah 

perorangan maupun perusahaan yang 

memberikan keuntungan optimal. 

Akad: mudharabah muthlaqah  

b. Penyaluran Dana 

Produk penyaluran dana di BRI 

Syariah KCP Ponorogo terdiri dari:2 

 

 
2 www.brisyariah.co.id 

http://www.brisyariah.co.id/
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1) KPR BRISyariah iB 

KPR BRISyariah adalah 

pembiayaan kepemilikan rumah kepada 

perorangan untuk memenuhi sebagian 

atau keseluruhan kebutuhan akan hunian 

dengan mengunakan prinsip jual beli 

(murabahah)/sewa menyewa (ijarah) 

dimana pembayarannya secara angsuran 

dengan jumlah angsuran yang telah 

ditetapkan di muka dan dibayar setiap 

bulan.  

2) KPR Sejahtera BRISyariah iB 

KPR Sejahtera adalah produk 

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR 

iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah 

untuk pembiayaan rumah dengan 

dukungan bantuan dana Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP) kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) dalam 

rangka pemilikan rumah sejahtera yang 

dibeli dari pengembang (develover).  
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3) KKB BRISyariah iB 

Pembiayaan Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor dari BRIsyariah 

kepada nasabah perorangan untuk 

memenuhi kebutuhan akan kendaraan 

dengan mengunakan prinsip jual beli 

(murabahah) dimana pembayarannya 

secara angsuran dengan jumlah angsuran 

yang telah ditetapkan di muka dan 

dibayar setiap bulan.  

Akad: murabahah bil wakalah. 

4) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB 

Setiap muslim pasti merindukan 

baitullah, sempurnakan kerinduan anda 

pada Baitullah dengan ibadah Umrah, 

Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir 

membantu anda untuk menyempurnakan 

niat anda beribadah dan berziarah ke 

Baitullah.  

5) KMF Purna BRISyariah iB 

KMF PURNA iB adalah 

Kepemilikan Multifaedah fasilitas 

pembiayaan yang diberikan kepada para 
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pensiunan untuk memenuhi sebagian atau 

keseluruhan kebutuhan paket barang atau 

jasa dengan menggunakan prinsip jual 

beli (murabahah) atau sewa menyewa 

(ijarah) dimana pembayarannya secara 

angsuran dengan jumlah angsuran yang 

telah ditetapkan di muka dan dibayar 

setiap bulan. 

6) KMF Pra Purna BRISyariah iB 

KMF PRA PURNA iB adalah 

fasilitas pembiayaan kepada para PNS 

aktif yang akan memasuki masa 

pensiunan untuk memenuhi sebagian atau 

keseluruhan kebutuhan paket barang atau 

jasa dengan menggunakan prinsip jual 

beli (murabahah) atau sewa menyewa 

(ijarah) dimana pembayarannya secara 

angsuran dengan jumlah angsuran yang 

telah ditetapkan di muka dan dibayar 

setiap bulan sampai memasuki masa 

pensiunan. 
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7) KMF BRISyariah iB 

Kepemilikan Multi Faedah 

Pembiayaan yang diberikan khusus 

kepada karyawan untuk memenuhi segala 

kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat 

konsumtif dengan cara yang mudah. 

Akad pembelian barang menggunakan 

akad murabahah wal wakalah. Akad 

pembelian paket jasa menggunakan akad 

ijarah wal wakalah.  

8) Pembiayaan Kepemilikan Emas 

Pembiayaan kepada perorangan 

untuk tujuan kepemilikan emas dengan 

menggunakan akad murabahah dimana 

pengembalian pembiayaan dilakukan 

dengan mengangsur setiap bulan sampai 

dengan jangka waktu selesai sesuai 

kesepakatan.  

9) Qardh Beragun Emas 

Pembiayaan dengan agunan 

berupa emas, dimana emas yang 

diagunkan disimpan dan dipelihara oleh 

BRIS selama jangka waktu tertentu 
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dengan membayar biaya penyimpanan 

dan pemeliharaan atas emas. 

10) Mikro BRISyariah 

Skema pembiayaan mikro 

BRISyariah menggunakan akad 

murabahah (jual beli), dengan tujuan 

pembiayaan untuk modal kerja, investasi 

dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % 

dari tujuan produktif nasabah). 

Pembiayaan ini diberikan kepada calon 

nasabah dengan rentang umur Minimal 

21 tahun atau telah menikah untuk usia 

lebih besar atau sama dengan 18 tahun. 

Maksimal 65 tahun pada saat akhir 

jangka waktu pembiayaan. 

Jenis pembiayaan mikro BRISyariah: 

• Mikro 25 iB 

• Mikro 75 iB 

• Mikro 200 iB 

• KUR Mikro iB 

Pembiayaan mikro ini 

diperuntukkan bagi wirausaha dan atau 

pengusaha dengan lama usana minimal 2 
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tahun untuk produk pembiayaan Mikro, 

dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan 

KUR. Untuk BI Checking calon nasabah 

yang akan mengajukan pembiayaan 

harus dengan track record collectibility 

lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI.  

11) Pembiayaan Komersial 

a) Pembiayaan Modal Kerja Syariah  

Pembiayaan jangka pendek 

yang diberikan kepada perusahaan 

untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Pembiayaan modal 

kerja merupakan salah satu atau 

kombinasi dari pembiayaan likuiditas 

(cash financing), pembiayaan piutang 

(receivables financing), dan 

pembiayaan persediaan (inventory 

financing).  

Akad yang digunakan 

umumnya merupakan akad yang 

berdasarkan prinsip bagi hasil seperti 

mudharabah atau musyarakah, dan 
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atau akad lain yang bersesuaian 

dengan kebutuhan nasabah dan skema 

pembiayaan. 

b) Pembiayaan Investasi Syariah  

Pembiayaan investasi adalah 

pembiayaan jangka menengah atau 

jangka panjang untuk pembelian 

barang modal berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Akad yang digunakan 

dapat berupa akad jual-beli 

(murabahah), akad sewa-beli (ijarah 

muntahiyya bittamlik), dan atau akad 

lain yang bersesuaian dengan 

kebutuhan nasabah dan skema 

pembiayaan.  

12) Pembiayaan Linkage 

Pembiayaan linkage channeling 

bris ib adalah pola pemberian fasilitas 

pembiayaan konsumtif multiguna dan 

multijasa kepada calon nasabah yang 

merupakan pegawai/karyawan suatu 

instansi/perusahaan yang juga merupakan 

anggota koperasi, melalui perantara 
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Koperasi Karyawan (KOPKAR)/ 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI). 

13) Pembiayaan SME 200-500 BRIS iB 

Pembiayaan SME 200-500 BRIS 

iB merupakan fasilitas pembiayaan yang 

diberikan oleh BRI Syariah kepada 

nasabah dengan menggunakan konsep 

pembiayaan murabahah maupun ijarah 

muntahiyya bit tamlik (IMBT), dimana 

bank memberikan fasilitas pembiayaan 

kepada nasabah untuk tujuan modal kerja 

maupun investasi yang sesuai dengan 

prinsip syariah. 

14) Pembiayaan SME > 500 BRIS iB 

Pembiayaan investasi yang 

diberikan kepada nasabah untuk 

pembelian kendaraan roda empat/lebih 

yang digunakan untuk penunjang 

kegiatan usaha dan untuk pembelian 

tempat usaha untuk kegiatan produktif. 
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15) Pembiayaan Modal Kerja Revolving 

(PMKR) BRIS iB 

PMKR BRIS iB adalah fasilitas 

pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja usaha 

nasabah yang tidak berdasarkan kontrak 

(non project based), menggunakan akad 

musyarakah, dengan sifat revolving 

(nasabah dapat melakukan penarikan dan 

penurunan pokok secara berulang kali 

sesuai kebutuhan, sepanjang tidak 

melebihi plafon yang telah ditentukan.  

c. Jasa-jasa Bank Syariah 

Produk jasa layanan di BRI Syariah 

KCP Ponorogo terdiri dari:3 

1) Intenet Banking BRI Syariah  

Adalah fasilitas layanan 

transaksi perbankan melalui jaringan 

internet yang dapat diakses selama 24 

jam, kapan dan di mana pun nasabah 

berada menggunakan personal computer, 

laptop, notebook atau HP. Internet 

 
3 www.brisyariah.co.id 

http://www.brisyariah.co.id/
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banking BRIS akan memeberikan 

kemudahan, kepraktisan, keamanan serta 

kenyamanan bagi nasabah dalam 

melakukan transaksi secara online. 

Dengan layanan internet banking, 

transaksi dapat dilakukan di mana saja, 

kapan saja, selama masih terdapat 

koneksi jaringan internet. 

2) BRISMobile BRI Syariah 

Mobile BRIS adalah aplikasi 

berbasis SMS dari BRI Syariah yang 

dapat digunakan untuk mengakses 

rekning tabungan BRI Syariah iB kapan 

pun dan di mana pun. Untuk 

menggunakan mobile BRIS, terlebih 

dahulu nasabah dapat mendaftarkan 

layanan smsBRIS (SMS Banking BRI 

Syariah) di ATM BRIS atau Kantor 

Cabang BRI Syariah terdekat.  

3) SMS Banking BRI Syariah  

Adalah layanan perbankan 24x7 

jam yang dapat diakses nasabah melalui 

telepon seluler/handphone dengan 
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menggunakan media Plain Short 

Message Service (Plain SMS) dari 

operator telekomunikasi ke Short Dialing 

Service (SDC) BRI Syariah 3338. 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah pernyataan sampai 

sejauh mana data-data yang ditampung pada 

suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin 

diukur. Untuk mengetahui apakah pernyataan 

yang diajukan kepada responden dapat dikatakan 

valid atau tidak, maka peneliti melakukan pra-

test kuesioner kepada nasabah pengguna mobile 

banking BRI Syariah Ponorogo sebanyak 30 

responden pada bulan Februari-Maret 2019.  Uji 

validitas dalam penelitian ini menggunakan 

korelasi product moment yang dilakukan dengan 

bantuan software IBM SPSS 21.0.   

Kriteria yang digunakan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen 

adalah dengan menggunakan rtabel. Semakin 

besar nilai rhitung atau jika rhitung > rtabel maka item 
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pernyataan valid. Karena data yang digunakan 

dalam uji validitas adalah 30 responden, maka 

rtabel yang digunakan adalah 0,361. 

Tabel 4.1  

Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan Mobile 

Banking (X1) 

 

No Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,746 0,361 Valid 

2 0,794 0,361 Valid 

3 0,593 0,361 Valid 

4 0,708 0,361 Valid 

5 0,709 0,361 Valid 

6 0,682 0,361 Valid 

7 0,714 0,361 Valid 

8 0,749 0,361 Valid 

9 0,567 0,361 Valid 

10 0,610 0,361 Valid 

11 0,759 0,361 Valid 

12 0,722 0,361 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa 

12 item pernyataan pada variabel kualitas 

layanan mobile banking (X1) dapat dinyatakan 

valid karena memiliki nilai rhitung > rtabel dengan 

nilai rtabel yaitu 0,361. Maka 12 item pernyataan 
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yang valid di atas akan digunakan untuk 

penelitian. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Kualitas Produk Mobile 

Banking (X2) 

 

No Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,463 0,361 Valid 

2 0,727 0,361 Valid 

3 0,412 0,361 Valid 

4 0,726 0,361 Valid 

5 0,819 0,361 Valid 

6 0,873 0,361 Valid 

7 0,769 0,361 Valid 

8 0,808 0,361 Valid 

9 0,722 0,361 Valid 

10 0,718 0,361 Valid 

11 0,647 0,361 Valid 

12 0,817 0,361 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa 

12 item pernyataan pada variabel kualitas produk 

mobile banking (X2) dapat dinyatakan valid 

karena memiliki nilai rhitung > rtabel dengan nilai 

rtabel yaitu 0,361. Maka 12 item pernyataan yang 

valid di atas akan digunakan untuk penelitian. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Nasabah (Y) 

 

No Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,815 0,361 Valid 

2 0,626 0,361 Valid 

3 0,791 0,361 Valid 

4 0,460 0,361 Valid 

5 0,649 0,361 Valid 

6 0,752 0,361 Valid 

7 0,689 0,361 Valid 

8 0,830 0,361 Valid 

9 0,863 0,361 Valid 

10 0,759 0,361 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa 

10 item pernyataan pada variabel kepuasan 

nasabah (Y) dapat dinyatakan valid karena 

memiliki nilai rhitung > rtabel dengan nilai rtabel yaitu 

0,361. Maka 10 item pernyataan yang valid di 

atas akan digunakan untuk penelitian. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, 

ketelitian, atau keakuratan sebuah instrumen. 

Jadi reliabilitas menunjukkan apakah instrumen 

tersebut konsisten memberikan hasil ukuran yang 
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sama tentang sesuatu yang diukur pada waktu 

yang berlainan. Uji reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan metode alpha cronbach.  

Metode pengambilan keputusan untuk 

uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

batasan 0,6. Suatu variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,6. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

software IBM SPSS 21.0.  

Tabel 4.4  

Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Layanan 

Mobile Banking (X1) 

 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 
Keterangan 

Kualitas Layanan 

M-Banking (X1) 
.898 12 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa 

nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,898 > 0,6. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 12 

item pernyataan pada variabel kualitas layanan 

mobile banking (X1) sudah reliabel.    
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Tabel 4.5  

Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Produk Mobile 

Banking (X2) 

 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 
Keterangan 

Kualitas Produk 

M-Banking (X2) 
.909 12 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa 

nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,909 > 0,6. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 12 

item pernyataan pada variabel kualitas produk 

mobile banking (X2) sudah reliabel.    

Tabel 4.6  

Hasil Uji Reliabilitas Kepuasan Nasabah (Y) 

 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 
Keterangan 

Kepuasaan 

Nasabah (Y) 
.900 10 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa 

nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,900 > 0,6. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 10 

item pernyataan pada variabel kepuasan nasabah 

(Y) sudah reliabel.    
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C. Hasil Analisis Deskriptif 

1. Deskripsi Responden 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

nasabah pengguna mobile banking BRI Syariah 

KCP Ponorogo. Adapun jumlah responden yang 

ditentukan sebagai sampel adalah sebanyak 97 

responden. Setiap responden diberi lembar 

kuesioner untuk memberikan jawaban atas 

pernyataan yang telah disediakan. Semua 

kuesioner yang diisi oleh responden tidak ada yg 

rusak dan semua diisi secara lengkap oleh 

responden. Untuk mempermudah 

mengidentifikasi responden dalam penelitian ini, 

maka diperlukan gambaran mengenai 

karakteristik responden. Data responden yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

kelamin, usia dan pekerjaan responden. Adapun 

gambaran karakteristik responden adalah sebagai 

berikut:  
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a. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat 

diketahui bahwa dari 97 responden, jumlah 

responden yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 26 responden atau 26,8%, 

sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 71 responden atau 73,2%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah 

yang menggunakan mobile banking di BRI 

Syariah KCP Ponorogo adalah perempuan. 
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b. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia 

Tabel 4.8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat 

diketahui bahwa dari 97 responden, jumlah 

responden yang berusia < 20 tahun sebanyak 

9 responden atau 9,3%, usia 21-25 tahun 

sebanyak 87 responden atau 89,7%, dan usia 

26-30 tahun hanya 1 responden atau 1%. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

nasabah yang menggunakan mobile banking 

di BRI Syariah KCP Ponorogo berusia 21-25 

tahun. 
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c. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

Tabel 4.9 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat 

diketahui bahwa dari 97 responden, jumlah 

responden yang mempunyai pekerjaan pelajar 

hanya 1 responden atau 1%, mahasiswa 

sebanyak 85 responden atau 87,6%, pegawai 

swasta sebanyak 8 responden atau 8,2%, dan 

lainnya sebanyak 3 responden atau 3,1%. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

nasabah yang menggunakan mobile banking 

di BRI Syariah KCP Ponorogo pekerjaannya 

adalah mahasiswa. 
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2. Deskripsi Data Variabel 

Data hasil penelitian terdiri dari dua 

variabel bebas yaitu variabel kualitas layanan 

mobile banking (X1) dan kualitas produk mobile 

banking (X2) serta variabel terikat kepuasan 

nasabah (Y). Pada bagian ini akan digambarkan 

atau dideskripsikan dari data masing-masing 

variabel yang telah diolah berupa nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

Berikut ini rincian hasil pengolahan data yang 

telah dilakukan dengan bantuan IBM SPSS 21. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Berdasarkan informasi di atas data hasil 

penelitian kemudian dikategorikan ke dalam tiga 

kelompok yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

Pengkategorian tersebut didasarkan pada nilai 
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rerata (mean) dan standar deviasi pada masing-

masing variabel penelitian. Hasil kategorisasi 

tersebut sebagai berikut: 

a. Kualitas Layanan Mobile Banking 

Berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif pada tabel 4.10 dapat diketahui 

bahwa variabel kualitas layanan mobile 

banking memiliki nilai minimum sebesar 26 

dan nilai maksimum sebesar 48. Nilai rata-

rata (mean) sebesar 36,60 dan standar 

deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 

3,656. Selanjutnya data kualitas layanan 

mobile banking dikategorikan dengan 

menggunakan nilai rerata (M) dan standar 

deviasi (SD). Kategorisasi untuk variabel 

kualitas layanan mobile banking disajikan 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.11 

Kategorisasi Variabel Kualitas Layanan Mobile 

Banking 

 

Kategori Interval Frekuensi 
Presentase 

(%) 

Rendah 

X < M – 1SD 

X < 36,60 – 3,67 

X < 32,93 

X < 33 

9 9,3 

Sedang 

M – 1SD ≤ X < M + 1SD 

36,60 – 3,67 ≤ X < 36,60 + 3,67 

32,93 ≤ X < 40,27 

33 ≤ X < 40 

68 70,1 

Tinggi 

M + 1SD  ≤ X 

36,60 + 3,67 ≤ X 

40,27 ≤ X 

40 ≤ X 

20 20,6 

Jumlah 97 100 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui 

bahwa responden yang memberikan penilaian 

terhadap variabel kualitas layanan mobile 

banking dalam kategori rendah sebanyak 9 

orang (9,3%), kategori sedang sebanyak 68 

orang (70,1%), dan kategori tinggi sebanyak 

20 orang (20,6%).  
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b. Kualitas Produk Mobile Banking 

Berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif pada tabel 4.10 dapat diketahui 

bahwa variabel kualitas produk mobile 

banking memiliki nilai minimum sebesar 27 

dan nilai maksimum sebesar 48. Nilai rata-

rata (mean) sebesar 35,02 dan standar 

deviasinya sebesar 3,272. Selanjutnya data 

kualitas produk mobile banking 

dikategorikan dengan menggunakan nilai 

rerata (M) dan standar deviasi (SD). 

Kategorisasi untuk variabel kualitas produk 

mobile banking disajikan pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.12 

Kategorisasi Variabel Kualitas Produk Mobile 

Banking 

 
Kategori 

Interval Frekuensi 
Presentase 

(%) 

Rendah 

X < M – 1SD 

X < 35,02 – 3,27 

X < 31,75 

X < 32 

14 14,4 
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Sedang 

M – 1SD ≤ X < M + 1SD 

35,02 – 3,27 ≤ X < 35,02 +3,27 

31,75 ≤ X < 38,29 

32 ≤ X < 38 

66 68 

Tinggi 

M + 1SD  ≤ X 

31,75 + 3,27 ≤ X 

38,29 ≤ X 

38 ≤ X 

17 17,5 

Jumlah 97 100 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui 

bahwa responden yang memberikan penilaian 

terhadap variabel kualitas produk mobile 

banking dalam kategori rendah sebanyak 14 

orang (14,4%), kategori sedang sebanyak 68 

orang (68%), dan kategori tinggi sebanyak 17 

orang (17,5%).  

c. Kepuasan Nasabah 

Berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif pada tabel 4.10 dapat diketahui 

bahwa variabel kepuasan nasabah memiliki 

nilai minimum sebesar 21 dan nilai 

maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata (mean) 

sebesar 29,97 dan standar deviasinya sebesar 
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3,587 artinya data kurang bervariasi karena 

nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai 

rata-rata (mean). Selanjutnya data kepuasan 

nasabah dikategorikan dengan menggunakan 

nilai rerata (M) dan standar deviasi (SD). 

Kategorisasi untuk variabel kepuasan 

nasabah disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 

Kategorisasi Variabel Kepuasan Nasabah 

 
Kategori 

Interval Frekuensi 
Presentase 

(%) 

Rendah 

X < M – 1SD 

X < 29,97 – 3,59 

X < 26,38 

X < 26 

13 13,4 

Sedang 

M – 1SD ≤ X < M + 1SD 

29,97 – 3,59 ≤ X < 29,97 + 3,59 

26,38 ≤ X < 33,56 

26 ≤ X < 34 

71 73,2 

Tinggi 

M + 1SD  ≤ X 

29,97 + 3,59 ≤ X 

33,56 ≤ X 

34 ≤ X 

13 13,4 

Jumlah 97 100 
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Berdasarkan tabel 4.13 diketahui 

bahwa responden yang memberikan penilaian 

terhadap variabel kepuasan nasabah dalam 

kategori rendah sebanyak 13 orang (13,4%), 

kategori sedang sebanyak 71 orang (73,2%), 

dan kategori tinggi sebanyak 13 orang 

(13,4%). 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi, nilai 

residu dari regresi mempunyai distribusi yang 

normal. Dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak, yaitu dengan uji statistik 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria penarikan kesimpulan: 

1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 

diterima (data berdistribusi normal) 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H1 

diterima (data tidak berdistribusi normal) 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,560 > 0,05 

sehingga ketentuan H0 diterima, artinya data 

berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi 

normalitas telah terpenuhi.  

b. Uji Multikolinieritas  

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. 

Hipotesis yang digunakan:  
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1) H0 : tidak terdapat korelasi antar variabel  

independen (tidak terjadi kasus 

multikolinieritas) 

2) H1 : terdapat korelasi antar variabel  

independen (terjadi kasus 

multikolinieritas)  

Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas digunakan Variance Inflation 

Factor  (VIF). Apabila untuk semua variabel 

independen nilai VIF < 10, maka H0 di terima, 

artinya persamaan regresi linier berganda tidak 

terjadi kasus multikolinieritas. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui 

bahwa variabel kualitas layanan mobile 

banking (X1) dan kualitas produk mobile 

banking (X2) memiliki nilai VIF sebesar 2,282 
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< 10, maka H0 di terima, artinya persamaan 

regresi linier berganda tidak terjadi kasus 

multikolinieritas. Dengan demikian, asumsi 

non multikolinieritas telah terpenuhi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi, terjadi 

ketidaksamaan varians residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu yang 

digunakan peneliti untuk menguji 

heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan uji glejser yang dilakukan 

dengan meregresikan variabel-variabel bebas 

terhadap nilai absolut residualnya. Hipotesis 

yang digunakan :  

1) H0 : Varian residual homogen (tidak  

terjadi kasus heteroskedastisitas)  

2) H1 : Varian residual tidak homogen  

(terjadi kasus heteroskedastisitas)  

Jika nilai signifikan (p-value) semua 

variabel independen > 0,05 maka H0 diterima 
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yang artinya varian residual homogen (tidak 

terjadi kasus heteroskedastisitas). 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui 

bahwa variabel kualitas layanan mobile 

banking (X1) nilai sig = 0,270 > 0,05 dan 

kualitas produk mobile banking (X2) nilai sig 

= 0,150 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima, 

maka dapat disimpulkan bahwa varian 

residual homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas) sehingga asumsi non 

heteroskedastisitas terpenuhi.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

korelasi antara anggota observasi yang 

disusun menurut waktu dan tempat. Dalam 

model regresi yang baik seharusnya tidak 
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terjadi autokorelasi. Metode pengujian 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin-

Watson sebagai berikut: 

1) DU ≤ DW ≤ (4 − DU) maka H0 diterima, 

artinya tidak terjadi autokorelasi. 

2) DW ≤ DL atau DW ≥ (4 − DL) maka H0 

ditolak, artinya terjadi autokorelasi. 

3) DL ≤ DW ≤ DU atau (4 − DU) ≤ DW ≤

(4 − DL), artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti. 

Nilai du dan dl diperoleh dengan 

melihat tabel Durbin Watson. Dalam 

Penelitian ini, banyak variabel independen 

yang digunakan adalah 2 dengan banyaknya 

data adalah 97 sehingga k=2 dan n=97. 

Dengan menggunakan tingkat kesalahan 5% 

diperoleh nilai du=1,712 dan dl=1,628. Hasil 

perhitungan nilai Durbin Watson yang 

dihasilkan dari model regresi ditunjukkan 

pada tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Aurokorelasi 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui 

nilai Durbin-Watson yang diperoleh dari hasil 

regresi adalah sebesar 2,150. Jelas 1,712 ≤ 

2,307 ≤ 2,372 ⟺ 𝑑𝑢 ≤ 𝑑𝑤 ≤ (4 − 𝑑𝑢), 

maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi dan asumsi 

non autokorelasi telah terpenuhi.  

2. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana 

digunakan hanya untuk satu variabel bebas 

(independent) dan satu variabel terikat 

(dependent). Rumus persamaan regresi linier 

sederhana sebagai berikut: 4 

 

 
4 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian 

Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS 

Versi 17, 379. 



155 

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y  = variabel terikat  

X  = variabel bebas  

a dan b = konstanta 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana X1 dan Y 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.18 dapat 

dibuat model persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,592 + 0,666X 

Konstanta (b0)  

Nilai konstanta (b0) sebesar 5,592 

menunjukkan bahwa, apabila variabel independen 

kualitas layanan mobile banking (X1)  nol atau 

tidak ada maka kepuasan nasabah (Y) adalah 

sebesar 5,592 satuan.  
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Konstanta (b1) Untuk Variabel X1 (Kualitas 

Layanan Mobile Banking)  

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) 

sebesar 0,666. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel kualitas layanan mobile banking 

(X1) dengan variabel kepuasan nasabah (Y). Jika 

kualitas layanan mobile banking ditingkatkan 

maka kepuasan nasabah menjadi meningkat. Nilai 

koefisien regresi (b1) sebesar 0,666 artinya jika 

kualitas layanan mobile banking dinaikkan 

sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka 

kepuasan nasabah naik sebesar 0,666 satuan. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana X2 dan Y 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.19 dapat 

dibuat model persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,063 + 0,711X 
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Konstanta (b0)  

Nilai konstanta (b0) sebesar 5,063 

menunjukkan bahwa, apabila variabel independen 

kualitas produk mobile banking (X2)  nol atau 

tidak ada maka kepuasan nasabah (Y) adalah 

sebesar 5,063 satuan.  

Konstanta (b1) Untuk Variabel X1 (Kualitas 

Produk Mobile Banking)  

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) 

sebesar 0,711. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel kualitas produk mobile banking 

(X2) dengan variabel kepuasan nasabah (Y). Jika 

kualitas prosuk mobile banking ditingkatkan maka 

kepuasan nasabah menjadi meningkat. Nilai 

koefisien regresi (b1) sebesar 0,711 artinya jika 

kualitas produk mobile banking dinaikkan sebesar 

1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka 

kepuasan nasabah naik sebesar 0,711 satuan. 

3. Analisis Regresi Linier Ganda 

Analisis regresi linier ganda adalah 

analisis yang digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependent) 
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dengan lebih dari satu variabel bebas 

(independent). Rumus yang digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

Y = α + b1X1 + b2X2 

Keterangan: 

Y = variabel terikat 

X1 = variabel bebas pertama 

X2 = variabel bebas kedua 

α, b1, dan b2 = konstanta 

Tabel 4.20 

Hasil Estimasi Koefisien Regresi Linier Ganda 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.20 dapat 

dibuat model persamaan regresi sebagai berikut: 

𝑌 = 1,927 + 0,431𝑥1 + 0,350𝑥2 

Konstanta (b0)  

Nilai konstanta (b0) sebesar 1,927 

menunjukkan bahwa, apabila variabel independen 
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kualitas layanan mobile banking (X1) dan kualitas 

produk mobile banking (X2) nol atau tidak ada 

maka kepuasan nasabah (Y) adalah sebesar 1,927 

satuan.  

Konstanta (b1) Untuk Variabel X1 (Kualitas 

Layanan Mobile Banking)  

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) 

sebesar 0,431. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel kualitas layanan mobile banking 

(X1) dengan variabel kepuasan nasabah (Y). Jika 

kualitas layanan mobile banking ditingkatkan 

maka kepuasan nasabah menjadi meningkat. Nilai 

koefisien regresi (b1) sebesar 0,431 artinya jika 

kualitas layanan mobile banking dinaikkan 

sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka 

kepuasan nasabah naik sebesar 0,431 satuan 

dengan asumsi variabel independen yang lain 

tetap.  

Konstanta (b2) Untuk Variabel X2 (Kualitas 

Produk Mobile Banking)  

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) 

sebesar 0,350. Nilai (b2) yang positif 
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menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel kualitas produk mobile banking 

(X2) dengan variabel kepuasan nasabah (Y). Jika 

kualitas produk mobile banking ditingkatkan 

maka kepuasan nasabah menjadi meningkat. Nilai 

koefisien regresi (b2) sebesar 0,350 artinya jika 

kualitas produk mobile banking dinaikkan sebesar 

1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka 

kepuasan nasabah naik sebesar 0,350 satuan 

dengan asumsi variabel independen yang lain 

tetap.  

4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi diartikan dengan 

seberapa besar variabel independen X 

menentukan tingkat variabel respon Y dalam 

suatu model. Dalam penelitian ini, uji koefisien 

determinasi dilakukan dengan dua macam, yaitu: 

uji koefisien determinasi secara individu dari 

masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen dan uji koefisien determinasi 

dari seluruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. 
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a. Kualitas layanan mobile banking (X1) 

terhadap kepuasan nasabah (Y) 

Hasil pengujian koefisien determinasi 

untuk variabel kualitas layanan mobile banking 

(X1) terhadap kepuasan nasabah (Y), yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 terhadap Y 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan 

pada tabel 4.21 diketahui bahwa nilai R yang 

diperoleh sebesar 0,679 menunjukkan bahwa 

hubungan kualitas layanan mobile banking 

(X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) tergolong 

kuat. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 

0,461 memiliki arti bahwa pengaruh kualitas 

layanan mobile banking (X1) terhadap 

kepuasan nasabah (Y) adalah sebesar 0,461 = 

46,1% dan sisanya 53,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
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b. Kualitas produk mobile banking (X2) 

terhadap kepuasan nasabah (Y) 

Hasil pengujian koefisien determinasi 

untuk variabel kualitas produk mobile banking 

(X2) terhadap kepuasan nasabah (Y), yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Koefisien Determinasi X2 terhadap Y 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan 

pada tabel 4.22 diketahui bahwa nilai R yang 

diperoleh sebesar 0,649 menunjukkan bahwa 

hubungan kualitas layanan mobile banking 

(X1) terhadap kepuasan nasabah (Y) tergolong 

kuat. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 

0,421 memiliki arti bahwa pengaruh kualitas 

layanan mobile banking (X1) terhadap 

kepuasan nasabah (Y) adalah sebesar 0,421 = 

42,1% dan sisanya 57,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
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c. Kualitas layanan mobile banking (X1) dan 

kualitas produk mobile banking (X2) 

terhadap kepuasan nasabah (Y) 

Hasil pengujian koefisien determinasi 

untuk variabel kualitas layanan mobile banking 

(X1) dan kualitas produk mobile banking (X2) 

terhadap kepuasan nasabah (Y), yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 dan X2 

terhadap Y 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan 

pada tabel 4.23 diketahui bahwa nilai R yang 

diperoleh sebesar 0,711 menunjukkan bahwa 

hubungan kualitas layanan mobile banking 

(X1) dan kualitas produk mobile banking (X2) 

terhadap kepuasan nasabah (Y) tergolong kuat. 

Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,506 

memiliki arti bahwa pengaruh kualitas layanan 
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mobile banking (X1) dan kualitas produk 

mobile banking (X2) terhadap kepuasan 

nasabah (Y) adalah sebesar 0,506 = 50,6% dan 

sisanya 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain 

selain X1 dan X2 yang tidak masuk dalam 

model. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk melihat 

pengaruh tiap-tiap variabel independen secara 

sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

1) Ho : kualitas layanan mobile banking tidak  

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

H1 : kualitas layanan mobile banking  

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 
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2) H0 : kualitas produk mobile banking tidak  

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

H2 : kualitas produk mobile banking  

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

Dasar pengambilan keputusan dalam 

uji t dengan menggunakan SPSS sebagai 

berikut: 

1) Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

2) Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak 

Tabel 4.24 

Hasil Uji t 

 

 

 



166 

Berdasarkan tabel 4.24 dapat 

diketahui hasil uji t sebagai berikut: 

1) Pengujian pengaruh X1 terhadap Y 

menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga 

H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kualitas layanan mobile banking 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dilihat dari nilai koefisien regresinya 

sebesar 0,431 memiliki arti X1 mempunyai 

arah pengaruh positif terhadap Y sehingga 

arah pengaruh positif yang dihasilkan 

tersebut signifikan.  

2) Pengujian pengaruh X2 terhadap Y 

menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 

0,004 lebih kecil dari 0.05 (α=5%), 

sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kualitas produk mobile banking 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dilihat dari nilai koefisien regresinya 

sebesar 0,350 memiliki arti X2 mempunyai 
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arah pengaruh positif terhadap Y sehingga 

arah pengaruh positif yang dihasilkan 

tersebut signifikan. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini dilakukan untuk melihat 

apakah variabel independen secara keseluruhan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 : kualitas layanan mobile banking dan  

kualitas produk mobile banking secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo 

H3 : kualitas layanan mobile banking dan  

kualitas produk mobile banking secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

Dasar pengambilan keputusan dalam 

uji F dengan menggunakan SPSS sebagai 

berikut: 

1) Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima 

2) Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak 
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Tabel 4.25 

Hasil Uji F 

 

Berdasarkan tabel 4.25 di atas, hasil 

uji F menunjukkan bahwa nilai signifikan yang 

diperoleh yaitu 0,000 < 0,05 sehingga H0 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas 

layanan mobile banking dan kualitas produk 

mobile banking secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada 

BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh Kualitas Layanan Mobile Banking 

Terhadap Kepuasan Nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo 

Berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi kualitas layanan mobile banking 

terhadap kepuasan nasabah pada tabel 4.17 
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diperoleh nilai R Square sebesar 0,461. Hal ini 

memiliki arti bahwa pengaruh kualitas layanan 

mobile banking terhadap kepuasan nasabah 

sebesar 0,461 = 46,1% dan sisanya 53,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.20 

diperoleh nilai signifikansi dari variabel kualitas 

layanan mobile banking sebesar 0,000 < 0,05 (sig 

< α=5%) sehingga H0 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan mobile 

banking berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Nilai koefisien regresi variabel 

kualitas layanan mobile banking sebesar 0,431. 

Nilai koefisien positif menunjukkan adanya 

hubungan yang searah antara kualitas layanan 

mobile banking dengan kepuasan nasabah. Jika 

kualitas layanan mobile banking ditingkatkan 

maka kepuasan nasabah menjadi meningkat.  

Hasil penelitian ini diperkuat dengan 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Irfan Nurahmadi Harish dengan judul “Pengaruh 

Kepercayaan Nasabah dan Kualitas Layanan 
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Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah 

(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri 

Depok). Menunjukkan bahwa dari hasil uji t 

diperoleh nilai thitung sebesar 8,564 dengan nilai 

sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan nilai 

thitung lebih besar daripada nilai ttabel 2,002 dan 

nilai sig lebih kecil daripada 0,05. Dengan 

demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan 

mobile banking mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan nasabah.5 

Menurut Rianto, kualitas layanan 

(service quality) adalah perbandingan layanan 

antara kenyataan dan harapan nasabah, jika 

kenyataan yang diterima lebih dari yang 

diharapkan, maka layanan dapat dikatakan 

bermutu dan nasabah akan puas, sebaliknya jika 

kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka 

 
5 Irfan Nurahmadi Harish,  “Pengaruh Kepercayaan Nasabah 

dan Kualitas Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah 

(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Depok),” Skripsi (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2017), 92. 
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layanan dikatakan tidak bermutu dan nasabah 

akan kecewa atau tidak puas.6  

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang 

dikutip oleh Thomas, dkk menunjukkan bahwa 

kualitas layanan yang diberikan harus sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh nasabah. 

Meningginya tingkat kesesuaian antara harapan 

dengan kualitas layanan yang diberikan 

perusahaan, merupakan tanda terciptanya nilai 

kepuasan yang maksimal.7 

Dalam penelitian terdahulu, Thomas, 

dkk meneliti kesenjangan kualitas layanan dan 

kepuasan pelanggan. Dalam penelitian tersebut, 

Thomas, dkk membuktikan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Artinya semakin tinggi kualitas 

layanan, semakin tinggi pula kepuasan 

pelanggan. Kualitas layanan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan karena 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan 

 
6 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank 

Syariah, 213.  
7 Thomas S. Kaihatu, Achmad Daengs, dan Agoes Tinus Lis 

Indrianto, Manajemen Komplain, 40. 
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untuk menjalani ikatan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan pelanggan dan 

kebutuhan mereka.8 

2. Pengaruh Kualitas Produk Mobile Banking 

Terhadap Kepuasan Nasabah pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo 

Berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi kualitas produk mobile banking 

terhadap kepuasan nasabah pada tabel 4.18 

diperoleh nilai R Square sebesar 0,421. Hal ini 

memiliki arti bahwa pengaruh kualitas produk 

mobile banking terhadap kepuasan nasabah 

adalah sebesar 0,421 = 42,1% dan sisanya 57,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.20 

diperoleh nilai signifikansi dari variabel kualitas 

produk mobile banking sebesar 0,004 < 0,05 (sig 

< α=5%) sehingga H0 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan mobile 

banking berpengaruh signifikan terhadap 

 
8 Ibid., 42. 
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kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Nilai koefisien regresi variabel 

kualitas produk mobile banking sebesar 0,350. 

Nilai koefisien positif menunjukkan adanya 

hubungan yang searah antara kualitas produk 

mobile banking dengan kepuasan nasabah. Jika 

kualitas produk mobile banking ditingkatkan 

maka kepuasan nasabah menjadi meningkat.  

Menurut Handi Irawan, faktor utama 

yang menentukan kepuasan nasabah adalah 

kualitas produk. Nasabah akan merasa puas bila 

hasil evaluasi menunjukkan bahwa produk yang 

mereka gunakan berkualitas.9 Produk dikatakan 

berkualitas apabila sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh nasabah dan mampu bersaing 

dengan produk sejenis yang diproduksi oleh 

kompetitor.10 

Hasil penelitian Rachmad Hidayat 

menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan 

 
9 Handy Irawan, Indonesian Customer Satisfaction: 

Membedah Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang, 22. 
10 Ronni Arianto W, Be A Moslempreneur: Menjadi 

Pengusaha Muslim yang Sukses dan Berkah, 112. 
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nasabah. Hal ini berarti bahwa semakin baik 

kualitas produk yang diberikan oleh bank, maka 

nasabah semakin merasa puas terhadap produk 

bank. Semakin puas seorang nasabah dalam 

mengkonsumsi suatu produk perbankan maka 

dapat dikatakan semakin berkualitas produk 

perbankan.11 

3. Pengaruh  Kualitas Layanan Mobile Banking 

dan Kualitas Produk Mobile Banking Secara 

Simultan Terhadap Kepuasan Nasabah pada 

BRI Syariah KCP Ponorogo.  

Berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi untuk variabel kualitas layanan 

mobile banking dan kualitas produk mobile 

banking terhadap kepuasan nasabah pada tabel 

4.19 diperoleh nilai R Square sebesar 0,506. Hal 

ini memiliki arti bahwa pengaruh kualitas 

layanan mobile banking dan kualitas produk 

mobile banking terhadap kepuasan nasabah 

sebesar 0,506 = 50,6% dan sisanya 49,4% 

 
11 Rachmad Hidayat, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas 

Produk, dan Nilai Nasabah Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah 

Bank Mandiri,” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 11, No. 1 

(2009), 65. 
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dipengaruhi oleh faktor lain selain X1 dan X2 

yang tidak masuk dalam model. 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.21 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

(sig < α=5%) sehingga H0 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan mobile 

banking dan kualitas produk mobile banking 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

Kualitas layanan, kualitas produk, dan 

kepuasan nasabah  memiliki hubungan yang erat. 

Menurut Freddy Rangkuti, tidak ada gunanya 

produk yang berkualitas kalau tidak diimbangi 

dengan kualitas layanan yang luar biasa. 

Nasabah akan merasa kecewa karena tidak 

memperoleh layanan dengan baik. Sebaliknya, 

layanan yang luar biasa juga tidak akan ada 

artinya apabila tidak didukung oleh produk yang 

berkualitas yang sesuai dengan harapan 

nasabah.12 Sedangkan menurut Kotler dan 

 
12 Freddy Rangkuti, Customer Service Satisfaction & Call 

Center Berdasarkan Iso 9001, 8. 
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Keller, semakin tinggi tingkat kualitas, maka 

semakin tinggi pula tingkat kepuasan nasabah 

yang dihasilkan.13 

 
13 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen 

Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2009), 144. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil 

uji hipotesis yang telah diajukan dengan model 

analisis regresi linier berganda maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas layanan mobile banking berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP. Ponorogo. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t yang memperoleh nilai sig 

untuk variabel kualitas layanan mobile banking 

sebesar 0,000 < 0,05 (sig < α=5%) sehingga H0 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas 

layanan mobile banking berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP. Ponorogo. 

2. Kualitas produk mobile banking berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BRI 

Syariah KCP. Ponorogo. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t yang memperoleh nilai sig 

untuk variabel kualitas produk mobile banking 
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sebesar 0,004 < 0,05 (sig < α=5%) sehingga H0 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas 

layanan mobile banking berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP. Ponorogo. 

3. Kualitas layanan mobile banking dan kualitas 

produk mobile banking secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP. Ponorogo. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil uji F yang 

memperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 (sig 

< α=5%) sehingga H0 ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan mobile 

banking dan kualitas produk mobile banking 

secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada BRI Syariah 

KCP. Ponorogo. 

 

B. Saran 

Berdasarkan analisis dan pembahasan 

hasil pengujian hipotesis yang sudah dilakukan 

maka diajukan beberapa saran yang dapat 

bermanfaat sebagai berikut:  
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1. Bagi BRI Syariah disarankan untuk terus 

berupaya menjaga dan mengembangkan 

kualitas layanan dan kualitas produk mobile 

banking seperti menambahkan fitur-fitur e-

commerce, pembayaran pajak, pembayaran 

PAM, dan lain-lain sehingga dapat menciptakan 

kepuasan nasabah secara maksimal.   

2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat 

menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kepuasan nasabah. Karena 

dalam penelitian ini diketahui terdapat 49,4% 

faktor-faktor lain yang memperngaruhi 

kepuasan nasabah. Seperti emosional, harga, 

biaya, dan kemudahan. 
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