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ABSTRAK 

 

Fitria ZamZami, Putri, 2019. Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Tabungan Faedah Di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.  

 

Kata Kunci : Harapan, identitas, penilaiaan.  

 
Kualitas layanan dan citra perusahaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan sebuah 

kepuasan nasabah dalam dunia perbankan. Bank BRI Syariah KCP Ponorogo mengutamakan 

kualitas layanan dan citra perusahaan yang baik kepada masing-masing nasabahnya. terdapat 

kesenjangan yaitu dalam pemberian layanan kurang ramah, dalam memberikan solusi atas 

permasalahan nasabah tidak langsung mendapatkan tanggapan dari pihak bank BRI Syariah. 

Identitas perusahaan juga menurun, karena nasabah memberikan pilihannya terhadap Bank 

BRI Syariah yang berada dibawah naungan BUMN. 

 

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, (2) Pengaruh 

Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo; (3) Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah 

Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.  

  

Penelitian ini menggunakan sampel nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo yang berjumlah 66 nasabah. Pengumpulan data kualitas layanan, citra perusahaan, 

dan kepuasan nasabah menggunakan kuesioner/angket. Teknik analisis regresi linier 

berganda.  

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) terdapat hubungan positif dan 

signifika antara kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo, dengan signifikan 0,000 < 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan 

positif secara parsial antara variabel X1 dan Y. (2) terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah  di Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo, dengan nilai signifikan 0,002 < 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan 

yang searah secara parsial antara X2 dan Y. (3) terdapat hubungan positif  dan signifikan 

kualitas layanan dan citra perusahaan secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah 

tabungan faedah di Bank BRI KCP Ponorogo dengan nilai signifika sebesar 0,000 < 0,05 

dengan koefisien determinasi (R
2
) dan persamaan regresi bergandan.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi persaingan bisnis semakin meningkat dan persaingan 

semakin ketat. Perusahaan memerlukan strategi untuk bisa menghadapi 

persaingan saat ini. Untuk mengantisipasinya, perusahaan dituntut untuk dapat 

berkeja dengan baik dengan menggunakan berbagai macam strategi yang 

dapat diterima di pasar. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam perusahaan 

adalah kualitas layanan.
1
  

Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini 

berarti bahwa kualitas layanan dipandang sebagai sikap, sikap ditunjukkan 

bersifat relatif terhadap produk dan layanan perbankan, sedangkan kepuasan 

merupakan reaksi emosional terhadap pengalaman mengkonsumsi 

sebelumnya.
2
 Oleh karena itu, kualitas layanan yang baik dan yang berkualitas 

sangat diperlukan agar dapat memberikan layanan prima dan kualitas yang 

sesuai keinginan agar dapat mendapatkan kepuasan nasabah.
3
 

Kepuasan nasabah adalah suatu kondisi di mana kebutuhan, keinginan 

dan harapan nasabah terhadap sebuah produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi 

dengan penampilan dari produk dan jasa. Nasabah yang puas akan 

                                                           
1
 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah Cara Jitu meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank 

Syariah (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 19. 
2
 Ibid., 94. 

3
 M Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. (Bandung: Alfabeta, 2010), 

211. 
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mengkonsumsi produk tersebut secara terus-menerus, mendorong nasabah 

untuk loyal terhadap produk atau jasa tersebut dan dengan senang hati 

mempromosikan produk dan jasa tersebut kepada orang lain dari mulut ke 

mulut.
4
 

Oleh karena itu, mengukur tingkat kepuasan para nasabah itu sangatlah 

perlu, walaupun hal tersebut tidak semudah mengukur berat badan atau tinggi 

badan seorang nasabah.
5
 Kepuasan nasabah berulang kali terbukti bersumber 

dari kualitas layanan dan citra perusahaan. Adapun faktor-faktor tersebut 

diantaranya kualitas layanan adalah bentuk fisik (tangibles), Kehandalan 

(reability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), empati 

(empathy) serta faktor-faktor citra perusahaan adalah kepribadian, reputasi, 

nilai, dan identitas perusahaan. 

Disamping kualitas layanan, citra perusahaan merupakan presepsi 

organisasi yang direfleksikan dalam memori pelanggan. Citra perusahaan 

menjadi isu penting bagi keyakinan nasabah dalam kaitannya dengan 

pengenalan dan kesadaran merek, kepuasan nasabah dan perilaku pelanggan. 

Citra perusahaan ditancapkan dalam pikiran pelanggan memalui komunikasi 

pemasaran.  

Citra perusahaan dipercaya dapat menciptakan halo effect terhadap 

kepuasan pelanggan. Jika pelanggan puas dengan jasa dan produk yang 

                                                           
4
 Ibid., 193. 

5
 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompettensi. (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), 228. 
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diberikan, sikapnya terhadap perusahaan membaik. Citra perusahaan 

diperlakukan sebagai akumulasi pengalaman terhadap perusahaan. Oleh 

kerena itu citra perusahaan dipercaya memiliki pengaruh terhadap persepsi 

kualitas layanan, value, kepuasan dan kesetiaan nasabah.
6
 

Kepuasan nasabah merupakan suatu konsep yang telah dikenal dan 

banyak digunakan dalam berbagai bidang riset pelanggan (menganggap bahwa 

pelanggan dapat menilai kinerja pelayanan, yang dibandingkan dengan 

harapan sebelum membeli atau mengkonsumsi). Kesenjangan akan 

menimbulkan ketidakcocokan, yaitu ketidakcocokan positif meningkatkan 

atau mempertahankan kepuasan dan ketidaksesuaian menciptakan 

ketidakpuasan. Berdasarkan penjelasan diatas kepuasan nasabah  dipengaruhi 

oleh persepsi kualitas layanan, marketing mix, merek dan citra perusahaan.
7
 

Berbicara mengenai sebuah lembaga perbankan syariah, tentunya tidak 

bisa lepas dengan adanya hubungan antara nasabah dengan karyawan yang 

menciptakan rasa puas atau tidak puas yang dialami oleh nasabah. Kepuasan 

dan ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya 

adalan kualitas layanan yang diberikan.  

Bank BRI Syariah KCP Ponorogo memiliki visi dan misi menjadi bank 

terkemuka dengan beragam layanan sesuai kebutuhan nasabah dan 

mengedepankan layanan nasabah yang sesuai etika dengan prinsip-prinsip 

                                                           
6
 Hasan, Marketing Bank Syariah Cara Jitu meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank 

Syariah, 102. 
7
 Ibid., 101. 
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syariah. Dan Bank BRI Syariah KCP Ponorogo faham betul bahwa kualitas 

layanan memiliki peran penting terhadap kepuasan nasabah. Jumlah nasabah 

pada tahun 2017 bulan Desember sebesar 3.774, sedangkan tahun 2018 bulan 

Januari 3.830, bulan Februari 3.867, bulan Maret 4.011, bulan April 4.084, 

bulan Mei 4.149, bulan Juni 4.192, Bulan Juli 4.267, bulan Agustus 4.325, dan 

bulan September 4.373. Peningkatan nasabah ini dapat menunjukkan seberapa 

tinggi tingkat kepuasan nasabah yang dirasa dalam memberikan kualitas 

layanan dari Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, yang diciptakan melalui 

akumulasi pesan-pesan yang diterima melalui pengalaman yang dirasakan 

oleh nasabah.
8
 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terdapat kesenjangan 

yaitu dalam pemberian layanan kurang ramah, dalam memberikan solusi atas 

permasalahan nasabah tidak langsung mendapatkan tanggapan dari pihak bank 

BRI Syariah. Identitas perusahaan juga menurun, karena nasabah memberikan 

pilihannya terhadap Bank BRI Syariah yang berada dibawah naungan BUMN 

yang menurut nasabah akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun 

pada kenyataanya nasabah Bank BRI Syariah merasa puas atas pelayanan 

yang mereka dapatkan di lembaga tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil kesenjangan tersebut untuk dijadikan sebuah latar belakang 

masalah.
9
 Maka dari urian diatas penulis mengambil penelitian yang berjudul 

                                                           
8
 Wawancara dengan Bapak Gatot Wijarnako 03 Oktober 2018 Pukul 08.07 WIB.  

9
 Wawancara  dengan ibu Maulida  11 November 2018 pukul 10.10 WIB 
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“Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan 

Nasabah  Tabungan Faedah  Pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba membahas 

permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian dengan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

tabungan Faedah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo? 

2. Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

tabungan Faedah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo?  

3. Apakah kualitas layanan dan citra perusahaan berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kepuasan nasabah tabungan Faedah Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti  juga memiliki tujuan 

diantaranya, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

2. Untuk mengetahui apakah citra perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 
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3. Untuk mengetahui apakah kualitas layanan dan citra perusahaan 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah tabungan 

faedah di Bank BRI KCP Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian adalah aplikasi hasil penelitian, baik bagi 

lembaga-lembaga ataupun masyarakat. Oleh sebab itu dalam pendahuluan 

perlu dijelaskan manfaat apa yang dapat diambil dari hasil penelitian yang 

dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan 

perbankan syariah agar lebih menyadari pentingnya meningkatkan 

kualitas layanan dan citra perusahaan dalam menciptakan kepuasan 

nasabah tabungan faedah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga  Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, sebagai saran dan 

masukan dalam hal kualitas layanan dan citra perusahaan sehingga 

dapat meningkatkan kepuasan nasabah. 

b. Bagi pemerintah, sebagai bekal apabila menjadi pemimpin di masa 

yang akan datang.  

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan mengembangkan alur penelitian penulis dari 

awal hingga kesimpulan akhir. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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BAB I pada bab ini berisi pendahuluan dan akan mengeluas beberapa hal 

antara lain yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian 

BAB II berisi mengenai uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari 

poin-poin penting yaitu deskripsi atau uraian teori dan telaah 

pustaka, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Dalam 

deskripsi teori, materi-materi yang dipilih, dikumpulkan dan 

disusun akan  digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan 

atas topik, yang meliputi teori kualitas layanan, teori kepuasan 

nasabah, teori citra perusahaan dll.  

BAB III akan menjelaskan metode penelitin yang berisi beberapa poin-poin 

penting juga, yaitu: rancangan penelitian, populasi, sample dan 

teknik sampling,  instrument penelitian, validitas dan realibilitas,  

teknik pengolahan dan analisis data.  

BAB IV merupakan bab yang membahas mengenai temuan dan hasil 

penelitian berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan.  

BAB V bab yang berisi penutup dan juga saran. Dalam bab yang terakhir 

ini isinya mengenai simpulan hasil pembahasan untuk menjelaskan 

sekaligus menjawab persoalan yang telah ada. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kualitas Layanan 

a. Pengertian Kualitas Layanan 

Kualitas layanan adalah suatu bentuk layanan yang dapat 

dilihat secara langsung meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, 

dan sarana komunikasi untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan, 

tanggap, akurat dan memuaskan, supaya dapat menumbuhkan rasa 

percaya para nasabah pada perusahaan dengan melakukan komunikasi 

yang baik dan memahami kebutuhan nasabah. Kita dapat mengatakan 

bahwa penjual telah menghantarkan kualitas ketikan produk atau 

jasanya memenuhi atau melebihi ekspektasi nasabah.
1
. 

Persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang berfokus 

pada lima dimensi, yaitu bukti fisik (tangibles), kehandalan (reability), 

daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empaty 

(empathy) berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan 

empaty memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepuasan pelanggan.
2
 

Layanan dapat menciptakan kepuasan nasabah, apabila CEO 

memusatkan perhatian pada upaya pemuasaan keinginan nasabah 

                                                           
1
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Terj, Marketing Management (Jakarta: PT Gelora 

Aksara Pratama, 2008), 143. 
2
 Al Arif M Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. (Bandung: Alfabeta, 2010), 

89. 
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dengan menentukan nasabah sasaran yang sebenarnya yang akan 

dilayani, mengidentifikasi keinginan nasabah, rancangan proses 

produk yang mampu menghasilkan kesesuaian dengan keinginan 

nasabah dan mewujudkan rancangan proses produk tersebut ke dalam 

kegiatan layanan dan promosi sehari-hari. Layanan yang baik harus 

dilihat dari kepuasan nasabah.
3
 

Dapat disimpulkan bahwa Kualitas layanan merupakan produk 

yang memiliki kesesuaian dengan yang dibutuhkan atau diinginkan 

oleh nasabah,  dan secara konsisten dapat memenuhi kepuasan nasabah 

tabungan faedah tanpa sedikitpun cacat. Jika memberikan kualitas 

layanan yang efektif pada nasabah, demikian akan menimbulkan 

kepuasan nasabah tabungan faedah dan loyalitas nasabah akan terjadi.
4
 

b. Kualitas layanan Bank 

Apabila terkait dengan kualitas layanan, ukurannya bukan 

hanya ditentukan oleh pihak yang melayani saja, tetapi lebih banyak 

ditentukan oleh pihak yang dilayani, karena merekalah yang 

menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas layanan 

berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya. 

Kualitas pelayanan terbagi berdasarkan:  

 

 

 

                                                           
3
 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah Cara Jitu meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank 

Syariah, 94. 
4
 Ibid., 72. 



10 

 

 

 

1) Kualitas layanan internal 

Kualitas layanan internal berkaitan dengan interaksi jajaran 

pegawai perusahaan dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Faktor 

yang mempengaruhi kualitas layanan internal adalah:
 5

 

a) Pola manajemen umum perusahaan  

b) Penyediaan fasilitas pendukung 

c) Pengembangan sumber daya manusia 

2) Kualitas layanan eksternal  

Mengenai kualitas layanan kepada nasabah eksternal, kualitas 

layanan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 

a) Yang berkaitan dengan penyediaan jasa 

b) Yang berkaitan dengan penyediaan barang. 

c. Kriteria Kualitas Layanan  

Terdapat kriteria pokok dalam kualitas layanan yaitu sebagai 

berikut:
6
 

1) Bentuk fisik (tangibles), yaitu kemampuan perusahaan bank dalam 

menunjukkan eksistensinya pada pelanggan. penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan bank dan 

lingkungan sekitarnya. Bentuk bangunan, tata ruang, dan desain 

interior gedung merupakan bentuk fisik yang dapat menyakinkan 

nasabah.  

                                                           
5
  Al Arif M Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. (Bandung: Alfabeta, 2010), 

220. 
6
 Ibid., 220. 
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2) Kehandalan (reability), yaitu kemampuan perusahaan bank untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan.  

3) Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan bank untuk 

menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani nasabah 

dengan baik.  

4) Jaminan (assurance) yaitu kemampuan pegawai bank untuk 

menumbuhkan rasa percaya pada nasabah pada bank.  

5) Empaty (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 

besifat individual yang diberikan kepada para nasabah dengan 

memahami keinginan nasabah. 

2. Citra Perusahaan 

a. Pengertian Citra Perusahaan 

Citra perusahaan adalah persepsi kepada sebuah perusahaan 

yang dapat dipercaya dan mempunyai tanggung jawab serta diyakini 

publik berdasarkan pengalamam sendiri maupun dari pihak lain. 

Seperti sikap manajemen peduli pada nasabah, karyawan yang cepat 

tanggap terhadap permintaan maupun keluhan nasabah daan 

perusahaan harus mempunyai komponen yang mempermudah 

pengenalan publik terhadap perusahaan.
7
 

Citra perusahaan menjadi isu penting bagi keyakinan customer 

dalam kaitannya dengan pengenalan dan kesadaran merek, kepuasan 

nasabah dan perilaku pelanggan. Citra perusahaan dapat menjadi 

                                                           
7Evi Okatviani Satriyanti, “Pengaruh kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah dan Citra Bank 

terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat di Surabaya,” Bisnis dan Perbankan, 2 

(November, 2012), 176.  
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informasi ekstrinsik bagi pembeli yang ada atau calon pembeli dan 

mungkin mempengaruhi kesetiaan pelanggan, termasuk keinginannya 

meningkatkan citra positif melalui mulut ke mulut.  

Citra perusahaan dipercaya menciptakan halo effect terhadap 

kepuasan pelanggan. jika pelanggan puas dengan produk atau jasa 

yang diberikan, sikapnya terhadap perusahaan membaik. Jika 

perusahaan membaik hal tersebut dapat membangun citra perusahaan.
8
 

b. Ruang lingkup dalam Citra Perusahaan: 

1) Pelayanan  

Atribut pelayanan nasabah yang berperan dalam pembentukan 

image perusahaan di mata nasabah yang langsung diberikan oleh 

karyawan dan langsung dapat dirasakan nasabah 

2) Fasilitas fisik 

Fasilitas fisik sebagai penunjang bangunan pokok dan produk 

yang di sediakan juga mempunyai pengaruh yang kuat bagi 

nasabah 

3) Kualitas produk dan jasa  

Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif suatu produk 

atau jasa yang terdiri atas kualitas desain yang merupakan 

fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian 

                                                           
8
Hasan, Marketing Bank Syariah Cara Jitu meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank 

Syariah, 102. 
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adalah ukuran seberapa jauh siatu produk mampu memenuhi 

persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah diciptakan.
9
 

c. Elemen-elemen dalam Citra Perusahaan sebagai berikut: 

1) Kepribadian 

Keseluruhan karakteristik yang dipahami publik sasaran seperti 

perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang dapat 

bertanggung jawab. 

2) Reputasi 

Hak yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran 

berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seprti kinerja 

keamanan transaksi sebuah bank 

3) Nilai 

Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap 

pelanggan, karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan atau 

keluh kesah pelanggan 

4) Identitas Perusahaan 

Komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik 

sasaran terhadap perusahaan seperti logo, warna dan slogan.
10

  

 

 

                                                           
9
 Evi Okatviani Satriyanti, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah dan Citra 

Bank Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Di Surabaya” Bisnis dan Bank, 2 

(November, 2012), 184.  
10

 Imam Mulyana Dwi Suwandi, “ Citra Perusahaan”, dalam www.e-iman.uni.cc, ( diakses 

pada tanggal 15 November 2018, pukul 09.00).  

http://www.e-iman.uni.cc/
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3. Kepuasan Nasabah 

a. Pengertian Kepuasan Nasabah 

Menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika 

kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika 

kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja 

melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang.
11

 

Menurut Ali Hasan dalam bukunya Marketing Bank Syariah 

berpendapat bahwa kepuasan pelanggan merupakan respons pelanggan 

terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan 

kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas produk, harga, dan 

faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat.
12

 

Kepuasan nasabah adalah suatu kondisi di mana kebutuhan, 

keinginan dan harapan nasabah terhadap sebuah produk dan jasa, 

sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa. 

Nasabah yang puas akan mengkonsumsi produk tersebut secara terus-

menerus, mendorong nasabah untuk loyal terhadap produk atau jasa 

tersebut dan dengan senang hati mempromosikan produk dan jasa 

tersebut kepada orang lain dari mulut ke mulut
13

 

                                                           
11

 Phili Kotler, Manajemen Pemasaran, Terj, Marketing Management (Jakarta: PT Gelora 

Aksara Pratama, 2008), 139. 
12

 Ibid., 85. 
13

 Sudaryono, Manajemen Pemasaran (Yohyakarta: Penerbit Andi, 2016), 79. 
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Kepuasan pelanggan bergantung pada persepsi pelanggan. 

Sesuatu yang dipersepsikan oleh pelanggan berkualitas, maka kualitas 

itu dapat memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin 

ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan.  

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk 

menciptakan para nasabah merasa puas. Terciptanya kepuasan nasabah 

dapat memberikan beberapa manfaat, misalnya hubungan antar 

perusahaan dan nasabah menjadi harmonis, memberikan dasar yang 

baik bagi pembelian ulang dan terciptanya liyalitas nasabah, dan 

membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan perusahaan.  

b. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan adalah:
14

 

1) Kualitas layanan 

Nasabah yang merasa puas bila mereka mendapatkan layanan yang 

baik atau sesuai dengan yang diharapkan. 

2) Marketing Mix 

Perangkat alat pemasaan yang dapat dikendalikan, produk, harga, 

distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk 

menghasilakn respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. 
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 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah Cara Jitu meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank 

Syariah (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),100. 
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3) Merek 

Sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat dibenak 

konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu 

cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image.  

4) Citra Perusahaan  

Representasi dari keseluruhan presepsi terhadap perusahaan dan 

dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap 

perusahaan.  

c. Prinsip Kepuasan Nasabah 

Ada sepuluh prinsip kepuasan nasabah yang harus diperhatikan 

untuk merebut hati mereka agar dapat memenangkan persaingan, 

yaitu:
15

 

1) Memulai dengan percaya akan pentingnya kepuasan nasabah, 

menanam kepuasan menuai laba 

2) Memilih pelanggan dengan benar untuk membangun kepuasan 

nasabah. Pilihlah nasabah anda, baru kemudian dipuaskan 

3) Memahammi harapan nasabah, mengontrol harapan, dan menggali 

harapan nasabah adalah kunci 

4) Mencari faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan nasabah: 

faktor-faktor pendorong, kepuasan dimulai dari  pabrik, dimensi 

kualitas produk, dimensi kualitas layanan 

                                                           
15
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5) Faktor emosional adalah faktor penting yang memengaruhi 

kepuasan nasabah 

6) Nasabah yang komplain (kepuasan melalui komplin, menangani 

keluhan dengan sistem, efektivitas penanganan komplain) adalah 

nasabah yang loyal 

7) Garansi kepada pelanggan adalah lompatan yang besar dalam 

kepuasan nasabah atau pelanggan 

8) Mendengarkan suara pelanggan melalui pengukuran kepuasan 

nasabah, memanfaatkan hasil riset kepuasan nasabah dan 

performance importance mapping. 

9) Peran karyawan sangat penting dalam upaya memuaskan nasabah 

atau pelanggan 

10) Kepimpinan (peran pemimpin dalam kepuasan nasabah, kultivasi 

kepemimpinan untuk kepuasan nasabah) adalah teladan dalam 

kepuasan nasabah. 

d. Cara Mengukur Kepuasan Nasabah  

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk 

mengukur dan memadu kepuasan nasabah. Nur Rianto mengemukakan 

terdapat empat metode untuk mengukur kepuasan nasabah, yaitu:
16

 

1) Sistem keluhan dan sasaran 

Perusahaan meminta keluhan dan saran dari pelanggan 

degan membuka kotak saran baik melalui surat, telepon bebas 

                                                           
16

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

204. 
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biaya, kartu, komentar, kotak saran maupun berbagai sarana 

keluhan lainnya. Informasi ini dapat memungkinkan perusahaan 

mengantisipasi dan cepat tanggap terhadap kritik dan saran 

tersebut, nasabah akan menilai kecepatan dan ketanggapan 

perusahaan dalam menangani kritik dan saran yang diberikan.  

2) Survey kepuasan pelanggan  

Perusahaan melakukan survei untuk mendeteksi komentar 

pelanggan, diharapkan dari survei ini didapatkan umpan balik yang 

positif dari nasabah. Survei ini dapat dilakukan melalui pos, 

telepon, atau wawancara pribadi atau pelanggan diminta mengisi 

angket 

3) Pembeli bayangan  

Perusahaan menempatkan orang tertentu baik orang orang 

lain maupun dari level manajemen sendiri sebagai pembeli 

keperusahaan lain atau ke perusahaan sendiri. Pembeli bayangan 

ini akan memberikan laporan keunggulan dan kelemahan petugas 

pelayan yang melayaninya. Juga dilaporkan segala sesuatu yang 

bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan oleh 

manajemen.  

4) Analisa pelanggan yang lari  

Pelanggan yang hilang akan dihubungi, kemudian diminta 

alasan untuk mengungkapkan mengapa mereka berhenti, pindah ke 
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perusahaan lain, adakan sesuatu masalah yang terjadi yang tidak 

bisa diatasi atau terlambat diatasi. 

Oleh karena itu, mengukur tingkat kepuasan nasabah sangatlah 

perlu, walaupun hal tersebut tidaklah sangat mudah. Banyak manfaat 

yang dapat diterima oleh perusahaan dengan tercapainya tingkat 

kepuasan nasabah yang tinggi, dapat meningkatkan loyalitas nasabah. 

Adapun indikator kepuasan nasabah sebagai berikut:
17

 

a) Kepuasan pelanggan keseluruhan (overall customer service)  

Indikator yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

penyediaan jasa pelayanan secara keseluruhan 

b) Dimensi kepuasan pelanggan 

Pelanggan menilai dari produk/jasa perusahaan berdasarkan item-

item seperti kecepatan pelayanan, fasilitas layanan, atau 

keramahan staf layanan pelanggan 

c) Konfirmasi harapan (confirmation of expectation) 

Indikator yang menunjukkan kesesuaian produk atau jasa yang 

ditawarkan dengan pengharapan pelanggan sebagaimana 

dipersepsikan oleh pelanggan (expectation) 

d) Niat beli ulang (repurchase intention) 

Pengalaman yang dirasakan terhadap pelayanan yang diberikan 

serta minat untuk berbelanja/menggunakan jasa bank kembali 
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 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 368. 
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e) Kesediaan untuk merekomendasikan (willingness to recommend)  

Indikator yang menujukkan kesediaan pelanggan untuk 

mempromosikan/merekomendasikan kepada orang lain 

berdasarkan pengalaman masa lalu 

f) Ketidakpuasan pelanggan (customer dissatifaction) 

Indikator yang menunjukkan hubungan selama menjalin dengan 

perusahaan, antara puas atau tidak puas terhadap perusahaan 

tersebut. 

B. Penelitian Terdahulu 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Hadi Susanto dengan 

judul penelitian  Pengaruh kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap 

kepuasan nasabah asuransi prudential syariah reinasta cabang ponorogo. Jenis 

penelitian ini adalah penelitiaan kuantitatif , yaitu analisis regresi linier 

sederhana dan berganda yang dilakukan untuk memenuhi apakah selurh 

variabel bebas (independen) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  

pengaruh signifikan kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap Asuransi 

Frudential Reynasta cabang Ponorogo.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah 

Asuransi Prudential Reynasta cabang Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 

20,128%. Jadi kualitas layanan dan citra perusahaan secara bersama-sama 



21 

 

 

mempengaruhi kepuasan nasabah Asuransi Syariah Reynasta cabang 

Ponorogo.
18

 

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Fitri Madona dengan judul 

Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif, yaitu data yang digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. 

Bank syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang.  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Ilir Palembang. Jika kualitas pelayanan semakin 

meningkat maka kepuasan nasabah akan meningkat, sebaliknya jika kualitas 

pelayanan PT. Bank Syariah Mandiri manrun, maka kepuasan nasabah juga 

akan menurun.
19

  

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Maretta Danity dengan judul 

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap 

Kepuasan Nasabah serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank 

BJBS Kcp Ciputat. Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 

                                                           
18

 Hanafi Hadi Susanto, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan terhadap 
Kepuasan Nasabah Asuransi Prudential Syariah Reinasta Cabang Ponorogo,” Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).  
19

 Fitri Madona, “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang”, Skripsi (Palembang: UIN Raden 

Fatah, 2017).  
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metode penyebaran kuesioner pada responden yaitu nasabah bank BJBS Kcp 

Ciputat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

secara langsung antara kualitas pelayanan, citra perusahaan terhadap kepuasan 

nasabah bank BJBS kcp Ciputat.  

Hasil penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh langsung antara 

variabel kualitas layanan, citra perusahaan, dan kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah bank BJBS kcp Ciputat.
20

  

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Dwi Setyowati dengan judul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap Minat Pengajuan 

Pembiayaan Ulang Nasabah (studi kasus di bank Syariah Mandiri cabang 

Bogor). Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode 

penyebaran angket kuesioner kepada konsumen bank Syariah Mandiri yang 

pernah menggunakan produk pembiayaan.  

Hasil penelitian tersebut adalah kualitas pelayanan dan citra 

perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat 

pengajuan pembiayaan ulang nasabah BSM cabang Bogor yang tingkat 

signifikan sebesar 0,000.
21

 

Pada pembahasan diatas, peneliti melanjutkan penelitian sebelumnya 

dan disajikan secara ringkas tentang kualitas layanan, citra perusahaan, 

kepuasan nasabah. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut: 

                                                           
20

 Maretta Daniaty, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap 
Kepuasan Nasabah serta Dampaknya terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank BJBS KCP 

Ciputat”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).  
21

 Dwi Setyowati, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap Minat 
Pengajuan Pembiayaan Ulang Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bogoro”, Skripsi, 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).  
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Tabel 2.1 

Pemataan penelitian terdahulu 

No Penelitian Judul 

pembahasan 

Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

1 Hanafi 

Hadi 

Susanto 

Pengaruh 

kualitas layanan 

dan citra 

perusahaan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah asuransi 

prudential 

syariah reinasta 

cabang 

Ponorogo 

Variabel 

kualitas 

layanan, 

citra 

perusahaan, 

dan 

kepuasan 

nasabah 

sama 

Responden 

dan lokasi 

penelitian 

berbeda 

Kualitas 

layanan dan 

citra 

perusahaan 

secara 

bersama-

sama 

mempengar

uhi 

kepuasan 

nasabah 

asuransi 

syariah 

reinasta 

cabang 

Ponorogo 

2 Fitri 

Madona 

Pengaruh 

kualitas layanan 

terhadap 

Variabel 

kualitas 

layanan dan 

Variabel 

citra 

perusahaan 

Jika kualitas 

layanan 

meningkat 



24 

 

 

kepuasan 

nasabah pada 

PT. Bank 

Syariah Mandiri 

kantor cabang 

16 Ilir 

Palembang  

kepuasan 

nasabah 

sama 

tidak 

terdapat 

penelitian 

sebelumnya

, responden 

dan tempat 

penelitian 

berbeda. 

maka 

kepuasan 

nasabah 

akan 

meningkat, 

dan 

sebaliknya 

jika kualias 

layanan 

menurun 

maka  

kepuasan 

nasabah 

juga akan 

menurun.  

3 Maretta 

Danity 

Analisis 

pengaruh 

kualitas 

pelayanan dan 

citra perusahaan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah serta 

Variabel 

independen 

dan 

dependen 

sama 

Responden 

dan lokasi 

berbeda dan 

terdapat 

penambaha

n pada 

variabel 

dependen 

Terdapat 

pengaruh 

langsung 

antara 

variabel 

kualitas 

layanan, 

citra 
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dampaknya 

terhadap 

loyalitas 

nasabah pada 

bank BJBS kcp 

Ciputat 

perusahaan, 

dan 

kepuasan 

nasabah 

terhadap 

loyalitas 

nasabah 

Bank BJBS 

KCP 

Ciputat 

4 Dwi 

Setyowati 

Pengaruh 

kualitas 

pelayanan dan 

citra perusahaan 

terhadap minat 

pengajuan 

pembiayaan 

ulang nasabah 

(studi kasus di 

Bank Syariah 

Mandiri yang 

pernah 

menggunakan 

Pada 

Variabel 

independen 

memiliki 

kesamaan  

Responden 

dan lokasi 

memiliki 

perbedaan 

dan waktu 

pelaksanaan 

Kualitas 

layanan dan 

citra 

perusahaan 

secara 

bersama-

sama 

berpengaruh 

siignifikan 

terhadap 

minat 

pengajuan 

pembiayaan 
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produk 

pembiayaan 

ulang 

nasabah 

BSM 

cabang 

Bogor  

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini melanjutkan kajian tentang 

kepuasan nasabah yang telah diteliti oleh peneliti  terdahulu. Penelitian ini 

mengkaji lebih mendalam tentang kualitas layanan dan citra perusahaan yang 

belum diteliti peneliti sebelumnya. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir  merupakan konsep  tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di dalam 

memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada 

pemecahan masalah yang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka 

pemikiran yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

a) Variabel terikat (variabel dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

sebagai akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam hal ini adalah 

kepuasan nasabah yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai 

(Y). 

Kualitas  Layanan (X1) 

1. Tangible 

(berwujud) 

2. Empathy  

3. Responsiveness 

(cepat tanggap) 

4. Reliabitily 

(keandalan)  

5. Assurance 

(kepastian) 

Citra Perusahaan (X2) 

1. Kepribadian 

2. Reputasi 

3. Nilai 

4. Identitas 

perusahaan 

Kepuasan Nasabah (Y) 

1. Kepuasan 

pelanggan  

2. Dimensi kepuasan 

pelanggan  

3. Konfirmasi harapan 

4. Niat beli ulang 

5.  Kesediaan untuk 

merekomendasi 
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b) Variabel bebas (variabel independent) yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam hal 

ini adalah kualitas layanan (X1) dan citra perusahaan (X2). 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hanafi Hadi Susanto dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh 

Kualitas layanan dan Citra Perusahaan terhadap Kepuasan Nasabah Asuransi 

Prudential Syariah Reinasta Cabang Ponorogo” menghasilkan kesimpulan 

yaitu bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas layanan dan citra 

perusahaan terhadap kepuasan nasabah Asuransi prudential Reynasta Cabang 

Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 20, 128%. Jadi kualitas layanan dan 

citra perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan nasabah 

Asuransi Syariah Reynasta Cabang Ponorogo.
22

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitri Madona dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang” menunjukkan hasil 

pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah pada PT. Bank syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir 

Palembang. Jika kualitas layanan semakin meningkat maka kepuasan nasabah 

juga akan meningkat, sebaliknya jika kualitas layanan yang ada di Bank 

Syariah Mandiri semakin menurun maka kepuasan nasabah juga dapat 

                                                           
22

 Hanafi Hadi Susanto, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan terhadap 

Kepuasan Nasabah Asuransi Prudential Syariah Reinasta Cabang Ponorogo,” Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015). 
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menurun.
23

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

H1o  : kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan faedah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

H1a  : kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

H2o  : Citra perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan faedah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

H2a  : Citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

H3o  : Kualitas layanan dan citra perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

H3a  : kualitas layanan dan citra perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo 
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 Fitri Madona, “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang”, Skripsi (Palembang: UIN Raden 

Fatah, 2017). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif, yaitu analisis regresi linier berganda yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Data diperoleh 

dari nasabah tabungan faedah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Sehingga 

untuk mendapatkan data primer, peneliti menggunakan angket yang diberikan 

kepada nasabah tabungan faedah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Peneliitian 

a. Variabel Independen (X1)  

Variabel independent (variabel bebas) yaitu kualitas layanan, 

dimana variabel independen ini menjadi pengaruh dari fariabel 

dependen (Y). Kualitas layanan merupakan Kualitas adalah totalitas 

fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuasakan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat. Kita dapat mengatakan bahwa penjual telah menghantarkan 
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kualitas ketika produk atau jasanya memenuhi atau melebihi 

ekspektasi pelanggan.
1
 

b. Variabel Independen (X2) 

Variabel independent (X2) yaitu citra perusahaan, Citra 

perusahaan menjadi isu penting bagi keyakinan customer dalam 

kaitannya dengan pengenalan dan kesadaran merek, kepuasan nasabah 

dan perilaku pelanggan. citra perusahaan dapat menjadi informasi 

ekstrinsik bagi pembeli yang ada atau calon pembeli dan mungkin 

mempengaruhi kesetiaan pelanggan, termasuk keinginannya 

meningkatkan citra positif melalui mulut ke mulut.
2
 

c. Variabel dependent (variabel terikat) 

Variabel dependent (variabel terikat) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, variabel dependentnya adalah kepuasan nasabah 

tabungan faedah. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika 

kinerja  tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika 

kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas senang. Yang 

dimaksud dalam teori kepuasan pelanggan disini adalah berdasarkan 

teori kepuasan pelanggan dalam pengalaman layanan produk atau jasa.  

                                                           
1
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Terj, Marketing Management, (Jakarta: PT Gelora 

Aksara Pratama, 2008), 143. 
2
 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah Cara Jitu meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank 

Syariah, 102. 
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Lebih lanjut, devinisi operasional dari masing-masing variabel 

yang akan digunakan pada penelitian ini akan djelaskan pada tabel 

berikut:
3
 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

Variabel Sub Variabel Indikator No 

butir 

Kualitas 

layanan 

(X1) 

1. Bentuk layanan 

secara langsung 

2. Layanan 

menjanjikan  

3. Layanan tanggap 

4. Menumbuhkan 

rasa percaya 

5. Memahami 

kebutuhan 

pelanggan 

1. Tangible 

(berwujud) 

2. Empathy  

3. Responsiveness 

(cepat tanggap) 

4. Reliabitily 

(keandalan) 

5. Assurance 

(kepastian) 

1-10 

Citra 

perusahaan 

(X2) 

1. Dapat dipercaya 

2. Diyakini publik 

3. Peduli nasabah  

4. Pengenalan 

publik 

1. Kepribadian 

2. Reputasi 

3. Nilai 

4. Identitas  

perusahaan 

1-8 

Kepuasan 

nasabah 

tabungan 

faedah (Y) 

1. Kebutuhan  

2. Mengonsumsi 

produk  

3. Harapan nasabah 

terhadap produk 

dan jasa 

4. Keinginan 

5. Mempromosikan  

1. Kepuasan 

pelanggan  

2. Dimensi 

kepuasan 

pelanggan  

3. Konfirmasi 

harapan 

4. Niat beli ulang 

5.  Kesediaan untuk 

merekomendasi 

1-5 

 

 

 

                                                           
3
 Eko Putro Widiyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2017), 132. 
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C. Populasi,  Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Karakteristik di 

sini diartikan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati pada 

suatu penelitian.
4
 Sedangkan menurut Suryani, populasi sebagai 

keseluruhan kelompok orang yang, kejadian atau hal minat yang ingin 

peneliti investigasi.
5
 Pengertian lain menyebutkan, populasi sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
6
 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan 

yang menjadi nasabah tabungan faedah Bank BRI Syariah Cabang 

Ponorogo. Dengan jumlah populasi sebanyak 198 orang/nasabah.  

Populasi berdasarkan keteranagn diatas yaitu menggunakan populasi 

terbatas. Populasi terbatas, yaitu populasi yang dinyatakan dengan angka 

(diberikan batasan kuantitatif). 

2. Sampel 

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut. Sample merupakan bagian dari populasi yang 

                                                           
4
 Andhita Dessy Wulansaari, Aplikasi Statistika Parametik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2017), 8. 
5
 Suryani, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Manajemen dan 

Ekonomi Islam (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 190. 
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 117. 
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karakteristiknya hendak diselidiki dan bisa mewakili seluruh populasi. 

Menurut Solvin untuk menentukan besarnya sampel dicari dengan rumus:
7
 

             

Dimana:  

n =  ukuran sample 

N=  ukuran proposal 

e =  persen kelonggaran ketidakteletiannya karenakesalahan pengambilan 

sample yang masih dapat ditolerir atau dinginan.  

Ketidakteletiannya karena kesalahan penarikan sample. 10% = 0,10. 

3. Teknik  Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.
8
 

Jumlah sample adalah:  

n= 
                

n= 
                  

n= 
              

n= 
        

n= 66 

                                                           
7
 Syofian Siregas, Metode Penulisan Kuantitatif dilegasi dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual dan SPSS (Jakakarta: Kencana, 2017), 38. 
8
 V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), 83.  
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Berdasarkan perhitungan di atas, sample yang dalam penelitian 

diperoleh sebesar 66 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode simple random sampling  yaitu pengambilan 

sample dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

setrata. Teknik sampling yang diambil adalah semua pelanggan yang 

menjadi nasabah tabungan faedah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya 

secara khusus.
9
 Dikatakan data primer, karena dalam penelitian ini data yang 

dibutuhkan yakni berupa tanggapan responden terhadap kepuasan nasabah 

tabungan faedah pada Bank BRI Syariah. Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh dari nasabah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang 

selanjutnya disebut responden. Selain itu juga dari mahasiswa Fakultas FEBI 

jurusan perBankan syariah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

gambaran deskriptif populasi dan lokasi penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil dari pengamatan maupun hasil pencatatan 

suatu objek selama penelitian, baik yang berupa angket maupun fakta. 

Instrument penelitian ini berbentuk angket, dengan tingkat pengukuran 

interval, ketegori jawaban terdiri dari 5 tingkatan. Untuk analisis secara 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 198. 
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kuantitatif, alternatif jawaban tersebut dapat diberi skor dari nilai 1 sampai 

5. 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian 

maka peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut: 

1. Teknik Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, 

angket yang berupa pernyataan digunakan untuk memperoleh data 

mengenai kualitas layanan  dan citra perusahaan yang selama ini 

dirasakan oleh nasabah tabungan faedah. Adapun pelaksanaannya, 

angket diberikan kepada nasabah agar mereka mengisi sesuai dengan 

keadaaan yang sebenarnya. nasabah diberi arahan atau dijelaskan cara 

mengisi angket tersebut, setiap responden diharuskan untuk mengisi 

angket yang telah diberikan.
10

 

Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu penelitian. Yang 

dimaksud dengan sikap menurut Thurstone ialah “1) pengaruh atau 

penolakan, 2) penilaian, 3) suka atau tidak suka, 4) kepositifan atau 

kenegatifan terhadap suatu obyek psikologis”. Untuk melakukan 

kuantifikasi maka diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat 

dilakukan perhitungan. Umumnya pemberian kode angkanya sbb: 

                                                           
10

 Ibid., 199. 
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Tidak setuju diberi angka 1, kurang setuju diberi angka 2, setuju diberi 

angka 3, dan sangat setuju diberi angka 4.
11

 

Dengan variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Artinya, indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan 

titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pernyataan-

pernyataan yang perlu dijawab oleh responden, dan yang menjadi 

responden adalah nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau 

dukungan sikap yang diungkapkan dengan penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Skor Pertanyaan 

positif 

Skor pertanyaan 

negatif 

Sangat setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Kurang setuju 2 3 

Tidak setuju 1 4 

 

2. Teknik Wawancara  

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data 

apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang terdapat dilapangan, dan juga peneliti 

ingin mengetahui berapa jumlah nasabah tabungan faedah yang 

digunakan sebagai responden penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

                                                           
11

Ibid. 
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melakukan wawancara dengan pimpinan  Bank BRI Syariah dan 

nasabah  yang ada di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
12

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. Dengan demikian teknik analisis data dalam 

penelitian kuantitatif dilakukan menggunakan statistik.
13

 Dalam hal ini 

peneliti melakukan dua teknik analisis yaitu analisis data pra penelitian dan 

analisis data penelitian 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas  

Uji validitas adalah alat untuk mengukur sah atau valid dan 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen dapat dikatakan valid, 

apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya 

diukur menurut situasi dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah instrumen dianggap valid, 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tetap. 

Tinggi rendahnya validitas intrumen menunjukkan sejauh mana data 
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 Ibid. 
13

 Ibid. 
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yang terkumpul tidak menyimpang dari ganbaran tentang validitas 

yang dimaksud.  

Kriteria uji validitas adalah : 

a) Apabila r hitung> r tabel, maka kuesioner tersebut valid 

b) Apabila r hitung< r tabel, maka dapat dikatakan kuesioner tidak valid. 

Rumus yang akan digunakan oleh peneliti adalah korelasi 

product moment pearson:
14

 

      = 
                                       

Keterangan:      : koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N   : jumlah responden 

X   : skor masing-masing item 

Y   : total skor item 

XY: jumlah hasil perkalian antara x dan y 

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk 

item pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai rtabel 

.Apabila nilai rxy> rtabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid.
15

 

Jumlah dalam pengujian ini menggunakan 30 responden.    
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 Andhita Dessy Wulansaari, Aplikasi Statistika Parametik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2017), 94. 
15

 Ibid., 84. 
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b. Uji Realiabilitas  

Realiabilitas  adalah tingkat konsisten hasil yang dicapai oleh 

sebuah alat ukur, meskipun digunakan secara berulang-ulang pada 

subyek yang sama atau berbeda. Uji reliabilitas dilakukan untuk 

mengetahui konsistensi dari instrument sebagai alat ukur, sehingga 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Ada beberapa rumus yang sering dijumpai dalam pengujian 

realibilitas, namun penelitian ini menggunakan teknik belah dua dari 

Spearman Brown.Rumus yang digunakan adalah:
16

 

                

Keterangan:  

ri  = Realibilitas internal seluruh instrument   = Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.  

c. Uji Korelasi  

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

korelasi product moment (r). Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Analisis Regresi Sederhana 

analisis sederhana adalah  analisis untuk mengetahui pengaruh 

hubungan secara linier antara variable independent (X) terhadap 

variable dependent (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variable 

                                                           
16

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

(Bandung: Alfabeta, 2016), 185. 
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independent adalah kualitas layanan dan citra perusahaan. Sedangkan 

yang menjadi variable dependent adalah kepuasan nasabah tabungan 

faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.  

b. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi berganda adalah pengembangan dari analisis 

regresi sederhana. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah metode analisis kuantitatif. Kegunaannya yaitu untuk 

meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebas minimal 

dua atau lebih. Analisis regresi berganda ini untuk membuktikan ada 

atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua 

variabel bebas atau lebih, dengan variabel terkait.
17

 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

kepuasan nasabah tabungan di Bank Bri Syariah KCP Ponorogo, 

sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah kualitas layanan dan 

citra perusahaan. Model hubungan kepuasan nasabah tabungan faedah 

dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau 

persamaan sebagai berikut:
 18

 

  Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana: 

Y : Kepuasan nasabah tabungan faedah (variabel dependen) 

X1 : Variabel kualitas layanan (variabel independen) 

X2 : Citra perusahaan (variabel independen) 
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 Ridwan Sunarto, Pengantar Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2017), 108. 
18
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a  : Konstanta 

b1 : Koefisien regresi variabel kualitas layanan  

b2 : Koefisien regresi variabel citra perusahaan  

e  : error. 

c. Uji Asumsi Dasar  

1) Uji Normalitas  

 Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi data. 

Dengan demikian uji normalitas ini mengasumsikan bahwa data 

tiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Sebelum melakukan analisis data tentang pengaruh kualitas 

layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, Ada 

beberapa uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas data. 

Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji Kolmogorov Smirnov dengan hipotesisnya adalah 

Ho : Residual berdistribusi normal 

Ha : Residual tidak berdistribusi normal 

 Jika signifikan (sig) > 0,05 maka Ho diterima yang artinya 

normalitas terpenuhi.
19

 

2) Uji Heterokedastistas 

 Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan 

cara menentukan formulasi regresi linier berganda dengan 
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  Andhita Dessy Wulansaari, Aplikasi Statistika Parametik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2017), 38. 
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menggunakan harga mutlak residual sebagai variabel dependen 

(terikat). Kemudian melakukan analisis regresi linier berganda 

dengan variabel dependennya adalah harga mutlak residual 

sedangkan variabel independennya adalah X1, X2, dan  X3. 

Hipotesis yang digunakan: 

H0  : varian residal homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

H1 : varian residal tidak  homogen ( terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

 Jika nilai signifikan (sig) semua variabel independen > 0,05 

maka H0 diterima yang artinya varian residual homogen (tidak 

terjadi kasus heteroskedastistas). 

3) Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu 

model ada tidaknya korelasi antara variabel penggangu pada 

periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lain. Hipotesisi yang digunakan: 

H0 : tidak terdapat kolerasi antar residual (tidak terjadi kasus 

autokerelasi) 

Ha :  terdapat korelasi antar residual (terjadi kasus 

autokorelasi) 
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Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Dubrin Warson
20

 

Tabel  3.8 

Kriteria Pengujian Autokorelasi 

 

Durbin-Watson Simpulan 

Jika dU ≤ dW≤ (4-dU) Tidak ada Autokorelasi 

Jika dW ≤ Dl Ada Autokorelasi Positif 

Jika dW ≥ (4-dL) Ada Autokorelasi Negatif 

Jika dU ≤ dW ≤ dL atau (4-dU) 

≤ dW≤ (4-dL) 

Autokorelasi Tidak Dapat 

Ditentukan 

 

4) Uji Multikolonieritas 

 Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

variabel independen yang meemiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Model yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antara variabel bebas. Hipotesisi yang digunakan:
21

 

H0:  tidak terdapat korelasi antar variabel independen (tidak 

terjasi kasus multikolinieritas) 

Ha:  terdapat korelasi antar variabel independent (terjadi kasus 

multikolinieritas). 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila untuk semua variabel 

independen nilai VIF < 10, maka terima H0 yang artinya 

persamaan regresi linier berganda tidak terjadi kasus 

multikolinieritas. 
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  V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015),  159. 
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d. Uji Hipotesis     

1) Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

independen (Y) dengan α 0,05 atau 5%. Jika thitung  > t tabel, maka 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika thitung < t tabel, maka tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen.
22

 

Langkah-langkah pengujian Ha dan Ho: 

a) Menentukan formulasi Ha dan Ho 

(1) Hipotesis 1 

Ho1 :tidak ada pengaruh antara kualitas layanan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di 

Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Ha1 :ada pengaruh antara kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

(2) Hipotesis 2 

Ho2 :tidak ada pengaruh antara citra perusahaan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di 

Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.  
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  Andhita Dessy Wulansaari, Aplikasi Statistika Parametik dalam Penelitian (Yogyakarta: 
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Ha2 :ada pengaruh antara citra perusahaan terhadap 

kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

(3) Hipotesis 3 

Ho3 :tidak ada pengaruh kualitas layanan dan citra 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo.  

Ha3 :ada pengaruh antara kualitas layanan dan citra 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

b) Kesimpulan  

(1) Jika sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap 

dependen.  

(2) Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

artinya terdapat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

2) Uji F 

     Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh 

variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). 

Prinsip yang digunakan dalam uji ini adalah apabila mean dari 
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kelompok bagian sangat berbeda satu dengan yang lain, maka 

variance kombinasi dari seluruh kelompok akan jauh lebih besar 

dari variance  masing-masing kelompok bagian.
23

 

Berikut langkah-langkah pengujiannya:  

a) Menentukan formulasi Ha dan Ho 

Ho :tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara kualitas 

layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.  

Ha :ada pengaruh secara bersama-sama antara kualitas 

layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.  

b) Kesimpulan  

(1) Jika sig > 0,05 maka Ho diterima yang artinya tidak ada 

pengaruh secara bersama-sama antara kualitas layanan dan 

citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.  

(2) Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya terdapat 

pengaruh secara bersama-sama antara kualitas layanan dan 

citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

c) Jika F hitung  > F tabel maka H₀ ditolak  

Jika Fhitung < Ftabel maka H₀ diterima 

                                                           
23

 Ibid., 236. 



48 

 

 

3) Koofisien determinasi 

Koofisien determinasi adalah koofisien untuk menentukan 

besarnya pengaruh variasi (naik/turunnya) nilai variabel bebas 

(variabel X) terhadap variasi (naik/turunnya) nilai variabel teriikat 

(variabel Y) pada hubungan lebih dua variabel. Koofisien 

determinan adalah cara utama digunakan untuk mengetahui apakah 

ada hubungan antara dua variabel.
24
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian   

1. Sejarah Berdiri dan Letak Geografis BRI Syariah Ponorogo 

Berawal dari akuisi 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/KEP/GBI/DPG/2008, maka tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI 

Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank  BRI Syariah 

merubah kegiatan  usaha yang semula konvensional, kemudian diubah  

berdasarkan prinsip syariah islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah 

hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan  

layanan finansial sesui kebutuhan nasabah dengan pelayanan prima 

(excellent service) dan menawarkan beragam  produk yang sesuai harapan 

nasabah dengan prinsip syariah.  

  Aktivitas PT. Bank Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia untuk melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah 

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

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku direktur 

Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Bapak Ventje Rahadjo selaku 

direktur utama PT Bank BRI Syariah. Saat ini PT Bank BRI Syariah 
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menjadi Bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT Bank BRI 

Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan 

perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah  

bawah, PT Bank BRI Syariah menarget ritel modern terkemuka dengan 

berbagai ragam uk dan layanan perBankan. Sesuai dengan visinya, saat ini 

PT Bank BRI Syariah.
1
 

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Cabang Ponorogo  

a. Visi  

Menjadikan Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna.  

b. Misi  

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan poduk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip syariah.  

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun 

dan dimanapun.  

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas prima 

dan menghadirkan ketentraman pikiran.
2
 

B. Hasil Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas  

                                                           
1
 Annual Report BRI Syariah 2010, hal 7-8 

2
 Ibid,. 10 
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Uji validitas adalah alat untuk mengukur valid dan tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu instrumen dapat dikatakan valid, apabila instrumen 

tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur menurut situasi 

dan tujuan tertentu. Sebuah instrumen dianggap valid, apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tetap. Tinggi rendahnya 

validitas intrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari ganbaran tentang validitas yang dimaksud.
3
 

Tabel 4.1 

Hasil uji validitas variabel kualitas layanan 

 

No 

Pertanyaan 

“R” Hitung “R” Tabel Keterangan 

1 0,454 0,361 Valid 

2 0,469 0,361 Valid 

3 0,595 0,361 Valid 

4 0,812 0,361 Valid 

5 0,559 0,361 Valid 

6 0,701 0,361 Valid 

7 0,412 0,361 Valid 

8 0,695 0,361 Valid 

9 0,643 0,361 Valid 

10 0,577 0,361 Valid 

 

Tabel 4.2 

Hasil uji validitas citra perusahaan 

 

No Pertanyaan “R” Hitung “R” Tabel Keterangan 

1 0,452 0,361 Valid 

2 0,651 0,361 Valid 

3 0,614 0,361 Valid 

4 0,658 0,361 Valid 

5 0,736 0,361 Valid 

6 0,703 0,361 Valid 

7 0,568 0,361 Valid 

                                                           
3
 V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015),  106. 
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8 0,670 0,361 Valid 

 

Tabel 4.3 

Hasil uji validitas variabel kepuasan nasabah tabungan faedah 

 

No Pertanyaan “R” Hitung “R” Tabel Keterangan 

1 0,577 0,361 Valid 

2 0,780 0,361 Valid 

3 0,748 0,361 Valid 

4 0,753 0,361 Valid 

5 0,494 0,361 Valid 

6 0,574 0,361 Valid 

 

2. Uji Reliabilitas  

Realiabilitas  adalah tingkat konsisten hasil yang dicapai oleh 

sebuah alat ukur, meskipun digunakan secara berulang-ulang pada subyek 

yang sama atau berbeda. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi dari instrument sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Dikatakan riliabel apabila nilai α   0,60.
4
 

Tabel 4.4 

Hasil uji reliabilitas 

 

Variabel Cronbach’s 
Alpha 

Batas reliabel Keterangan 

Kualitas layanan 0,777 0,60 Reliabel 

Citra perusahaan 0,788 0,60 Reliabel 

Kepuasan 

nasabah 

0,788 0,60 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian diatas, diketahui 

bahwa Cronbach’s Alpha X1= 0,777, X2 = 0,788, Y = 0,788 > 0,60 maka 

variabel X1, X2, Y Reliabel.  

                                                           
4
 Ibid., 110. 
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3. Analisis Korelasi  

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

korelasi product moment (r). Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil uji korelasi 

antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) pada penelitian ini 

dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil korelasi antara variabel X dan Y 

 

No Korelasi rhitung rtabel Keputusan 

1 X1 dan Y 0,658 0,244 Signifikan 

2 X2 dan Y 0,608 0,244 Signifikan 

 

Dari data Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa X1 dan Y memiliki 

hubungan yang signifikan karena nilai rhitung = 0,658 > 0,244.  X2 dan Y 

memiliki hubungan yang signifikan karena rhitung = 0,608  > 0,244. 

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi  

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan alat uji untuk mengukur tingkat 

normalitas data sehingga data tersebut dapat dipakai dalam pengujian 

statistik paramentrik. Pengujian normalitas data dilakukan dengan Uji 
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Kolmogrov Smirnov, hasil uji normalitas data dapat disajikan dalam 

Tabel 4.6:
5
 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Residual 

 

Unstandardized 

residual 

Kolmogrov Smirnov 

Statistik N Signifikasi 

0,588 66 0,880 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa residual 

berdistribusi normal dan bernilai signifikan, karena nilai signifikasi 

(sig) pengujiannya sebesar 0, 880 dimana nilai tersebut lebih besar dari 

0,05.  

b. Uji Heterokedastisitas  

Uji Heteroskedastistas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya gangguan heteroskedastistas pada variabel yang diuji dalam 

penelitian ini. Hasil uji heteroskedastistas pada penelitian ini dapat 

disajikan dalam Tabel 4.7: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel T Sig Keputusan 

X1 2,574 0,012 Non Heterokedastistas 

X2 -1,721 0,090 Non Heterokedastistas 

 

                                                           
5
 Andhita Dessy Wulansaari, Aplikasi Statistika Parametik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2017),38.  
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Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan hasil pengujian 

heterokedastitas. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa nilai signifikan 

untuk semua variabel bebas lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat 

masalah heterokedastitas pada penelitian.  

c. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi merupakan alat uji dalam suatu model 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel 

pengganggu pada periode tertentu dalam satu waktu. Cara mendeteksi 

autokorelasi dengan menggunakan Dubrin Watson. Hasil uji 

autokorelasi pada penelitian ini dapat disajikan dalam Tabel 4.8:
6
 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Durbin Watson Keputusan 

1 2,193 Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

 

Dari tabel 4.8 menunjukkan nilai Durbin Watson yang 

diperoleh adalah 2,193, 4- Du diperoleh 2,336, dU diperoleh 1,664.  

Dimana hasil d terletak diantara dU dan nilai 4-Du sehingga Ho 

diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi  pada model regresi dan 

asumsi non autokorelasi.  

d. Uji Multikolenieritas  

Uji Multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

regresi ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel independen. 

                                                           
6
 V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015),  159. 
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Kemiripan antar variabel akan memperkuat korelasi antar variabel. 

Dengan ketentuan jika nilai VIF yang dihasilkan antara 1-10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada 

penelitian ini dapat disajikan dalam Tabel 4.9:
7
 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

bebas 

Tolerance VIF Keputusan 

X1 0,698 1,432 Non Multikolinieritas 

X2 0,698 1,432 Non Multikolinieritas 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai VIF pada kedua 

variabel independen kurang dari 10, sehingga Ho diterima. Artinya 

model regresi berganda bebas multikolinieritas, dengan demikian 

asumsi non multikolinieritas telah terpenuhi.  

2. Analisis Regresi Linier 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

analisis sederhana adalah  analisis untuk mengetahui pengaruh 

hubungan secara linier antara variable independent (X) terhadap 

variable dependent (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variable 

independent adalah kualitas layanan dan citra perusahaan. Sedangkan 

yang menjadi variable dependent adalah kepuasan nasabah tabungan 

faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

 

 

                                                           
7
 Ibid., 158. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Model 
Sum of 

Square 
Df 

mean 

square 
F Sig 

Regressio

n  

74.740 1 74.74

0 

49.95

9 

.00

0 

Residual  95.745 6 1.496   

Total  170.48

5 

6    

 Independent variable: kualitas layanan 

Berdasarkan Tabel 4,10 diketahui bahwa nilai signifikan 

sebesar 0,00 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variable 

kualitas layanan berpengaruh terhadap variabel kepuasan nasabah. 

Nilai t diketahui thitung sebesar 7.068 > ttabel  1.998, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Model 
Sum of 

Square 
Df 

Mean 

Square 
F Sig 

Regression  61.254 1 61.254 35.889 .000 

Residual  109.231 64 1.707   

Total  170.485 65    

  Independent variabel: citra perusahaan 

Berdasarkan Tabel 4,11 diketahui bahwa nilai signifikan 

sebesar 0,00 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variable citra 

perusahaan berpengaruh terhadap variabel kepuasan nasabah. Nilai t 
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diketahui thitung sebesar 5.991> ttabel  1.998, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah.  

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui pegaruh kualitas layanan dan citra 

perusahaan terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank 

BRI Syariah KCP Ponorogo. Hasil estimasi koefisien model regresi 

linier berganda dilihat pada Tabel 4.10:  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Variabel Independen Koefisien B 

(constant) 1,713 

X1 0,276 

X2 0,220 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dibuat model persamaan regresi 

sebagai berikut:
8
 

Y = 1,713 + 0,276X1 + 0,220X2 + e 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar 1,713 menunjukkan bahwa, apabila 

variabel independen X1 dan X2 adalah 0 atau tidak ada, maka 

kepuasan nasabah sebesar 0.  

 

                                                           
8
 Ibid.  
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b. Konstanta (b1) untuk variabel X1 

Nilai konstanta (b1) sebesar 0,276 menunjukkan bahwa nilai (b1) 

positif, maka terdapat pengaruh yang positif antara variabel kualitas 

layanan (X1) terhadap  kepuasan nasabah tabungan faedah (Y). 

Semakin besar kualitas layanan (X1) maka kepuasan nasabah tabungan 

faedah (Y) semakin besar. Jika kualitas layanan ditingkatkan untuk 

satuan maka kualitas layanan meningkat 0,276 satuan dengan asumsi 

variabel yang lain tetap.  

c. Konstanta (b2) untuk variabel X2 

Nilai konstanta (b2) sebesar 0,220 menunjukkan bahwa nilai (b2) 

yang positif maka ada pengaruh yang searah antara variabel citra 

perusahaan (X2) terhadap kualitas layanan (Y). Semakin besar citra 

perusahaan (X2) maka kepuasan nasabah tabungan faedah semakin 

besar. Jika citra perusahaan ditingkatkan untuk satuan maka citra 

perusahaan meningkat 0,220 satuan dengan asumsi variabel yang lain 

tetap.   

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji t  

Uji t merupakan pengujian regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara persial terhadap 

variabel Y.
9
 Hasil pengujian parsial atau biasa dikenal uji t ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.11: 

                                                           
9
 Ibid.  
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Tabel 4.13 

Hasil Uji t 

 

Variabel 

Independen 

Unstandardized 

Coefficients T Sig 

Keputusan 

 B St Error  

X1 0,276 0, 061 4,554 0,000 Ada 

pengaruh 

X2 0,220 0,068 3,226 0,002 Ada 

pengaruh 

 

  Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa kualitas layanan  

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini dikarenakan nilai Sig 

untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung  4,554 

> ttabel  1,998, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima yang 

berarti terdapat pengaruh antara X1 dan Y.  

 Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa citra perusahaan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini dikarenakan nilai Sig 

untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai thitung  3,226 

> ttabel 1,998, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima yang berarti 

terdapat pengaruh antara X2 dan Y.  

Penghitungan ttabel = t (α/2 ; n – k – 1)  

   = t (0,025 ; 63)  

= 1,998 
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2. Uji F 

Uji F merupakan pengujian signifikan persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara 

bersama-sama terhadap dependen (Y). Hasil uji F pada Tabel 4.12 adalah
10

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji F 

Model Sum of 

Square 

Df Mean 

Square 

F Sig 

Regression 

Residual 

Total 

88,310 2 44,155 33,852 0,000 

82,174 63 1,304 

  170,485 65 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diketahui nilai signifikan untuk 

pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah 0,000 < 0,05 dan 

Fhitung  33,852 > Ftabel  3,14, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara bersama-sama.  

Penghitungan Ftabel = F (k ; n – k-1)  

    = F (2 ; 63)  

= 3,14 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui presentase 

perubahan variabel Y yang disebabkan oleh variabel X. Hasil uji F pada 

analisis regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam Tabel 4.13:
11

 

 

 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 
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Tabel 4.15 

Hasil Koefisien Determinasi (R Square) 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 0,720 0,518 0,503 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui nilai R Square sebesar 0,518, 

dalam  hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel  X1 dan X2 

secara simultan terhadap variabel Y adalah 50,3% dan 49,7% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.  

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui R sebesar 0,720 yang artinya 

korelasi ganda antara X1 dn X2 terhadap Y sebesar 0,720.  

E. Pembahasan  

1. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

Hasil penelitian ini diperoleh, terdapat pengaruh antara kualitas 

layanan terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah 

KCP Ponorogo, pernyataan Ha1  diterima dan Ho1 ditolak.   

Kualitas layanan merupakan produk yang memiliki kesesuaian 

dengan yang dibutuhkan atau diinginkan oleh nasabah,  dan secara 

konsisten dapat memenuhi kepuasan nasabah tabungan faedah tanpa 

sedikitpun cacat. Jika memberikan kualitas layanan yang efektif pada 

nasabah, demikian akan menimbulkan kepuasan nasabah tabungan faedah 

dan loyalitas nasabah akan terjadi. 
12

 

                                                           
12

 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah Cara Jitu meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank 

Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 72. 
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Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Yang artinya 

apabila kualitas layanan semakin meningkat maka akan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan nasabah. Hal ini didukung dengan diperoleh 

koefisien korelasi  thitung  4,554 > ttabel 1,998 yang artinya hasil penelitian 

ini variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Maka 

disimpulkan bahwa hasil penelitian variabel kualitas layanan sudah 

memenuhi aksioma dasar.  

2. Pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan faedah, berarti jika citra perusahaan semakin tinggi akan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan  nasabah tabungan faedah. Hal ini 

didukung dengan hasil yang diperoleh berupa koefisien korelasi thitung  

3,226 > ttabel 1,998 yang artinya hasil penelitian ini variabel citra 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 

tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Maka disimpulkan 

bahwa hasil penelitian variabel citra perusahaan sudah memenuhi aksioma 

dasar.  
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3. Pengaruh kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) antara kualitas layanan dan citra perusahaan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah. Hal ini 

didukung dengan hasil nilai R Square sebesar 0,518 yang berarti terdapat 

pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian yang dilakukan terhadap 66 responden di bank BRI Syariah 

kcp Ponorogo ini memberikan hasil mengenai pengaruh kualitas layanan dan 

citra perusahaan yang mempengaruhi kepuasan nasabah, maka diperoleh 

kesimpulan penelitian sebagai berikut:   

1. Terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

faedah di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Dibuktikan dengan thitung  

4,554 > ttabel 1,998  dan signifikan 0,000 < 0,05 yang menunjukkan adanya 

hubungan positif antara variabel X1 dan Y.  

2. Terdapat pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah tabungan 

faedah  di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Dibuktikan dengan thitung  

3,226 > ttabel 1,998 dan signifikan 0,002 < 0,05 yang menunjukkan adanya 

hubungan yang searah antara X2 dan Y.  

3. Secara simultan ada pengaruh antara kualitas layanan dan citra perusahaan 

terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo dibuktikan dengan Fhitung 33,852 > Ftabel 3,14 dan signifika 0,000 

< 0,05 dengan koefisien determinasi (R
2
) dan persamaan regresi 

bergandan. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan saran yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga 

dalam kepuasan nasabah, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, hendaknya kualitas layanan ditingkatkan maka 

kepuasan nasabah tabungan faedah Bank BRI Syariah akan meningkat.  

2. Bagi pihak Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, hendaknya citra perusahaan ditingkatkan secara 

maksimal maka kepuasan nasabah juga akan semakin meningkat.  

3. Bagi pihak Bank BRI Syariah, kualitas layanan dan citra perusahan 

merupakan satu kesatuan, jika dua hal tersebut ditingkatkan secara 

bersamaan maka kepuasan nasabah tabungan faedah akan terpenuhi 

sesuai dengan harapan mereka dan juga akan meningkatkan loyalitas 

nasabah.  
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