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ABSTRAK 

Nikmah, Manzilatul. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk 

terhadap Kepuasan Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan 

Faedah  (Studi pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun). Skripsi. 

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Anton Sudrajat, 

M.A 

Kata Kunci: Tangible, Performances dan Harapan 

Kualitas pelayanan yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan 

sebuah pelayanan yang berkualitas dalam melayani konsumennya. kualitas produk 

yaitu sebuah produk memiliki nilai yang lebih di mata pelanggan serta posisi 

dimana pelanggan kita kembali dan produk tidak dikembalikan. Kepuasan 

nasabah adalah perbedaan antara harapan sebelum pembelian dengan kinerja yang 

dirasakan setelah pembelian. Kepuasan nasabah menjadi hal yang penting bagi 

pengelola perbankan, karena nasabah yang puas akan menyebarluaskan rasa 

puasnya kepada calon nasabah, sehingga akan menaikkan reputasi dari pengelola 

perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan 

produk tabungan Faedah pada BRI Syariah KC Madiun. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan produk 

tabungan Faedah pada BRI Syariah KC Madiun, apakah kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan produk 

tabungan Faedah pada BRI Syariah KC Madiun, apakah kualitas pelayanan dan 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI Syariah KC Madiun.  

Adapun penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian kuantitatif, 

dengan menggunakan teknik sampling insidental. Dengan jumlah sampel 96 

responden. Teknik pengumpulan dta menggunakan angket sedangkan analisis data 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 

berganda, uji t, uji F dan Koefisien Determinasi. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa: kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

dengan nilai thitung > ttabel yaitu 5,712 > 1,984. Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah nilai thitung > ttabel yaitu 4,379 > 1,984. 

Kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan secara bersama – sama berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 41,080 

> 3,09. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroperasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah.1 Upaya pengembangan kualitas pelayanan yang diberikan bank 

syariah harus berorientasi pada pasar atau masyarakat sebagai pengguna 

jasa perbankan. bank syariah perlu meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam hal produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini terkait 

dengan harapan masyarakat yang beranggapan bahwa mereka 

berhubungan baik dengan bank yang nyaman dan mudah dalam 

melakukan transaksi.  

Pelayanan sangat penting dilakukan pada sektor perbankan khususnya 

perbankan syariah. Pelayanan merupakan perilaku bank dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan demi tercapainya kepuasan nasabah. 

Pada BRI Syariah KC Madiun  dalam hal pelayanan khususnya di bagian 

Customer Service kurang begitu senyum dan terkesan selalu terburu-buru  

dalam melayani nasabah yang sedang mencari informasi ataupun 

membuka rekening tabungan. Sedangkan pada teller kurangnya karyawan 

dalam melayani nasabah, karena apabila banyak nasabah yang melakukan 

                                                           
1 Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi 

(Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 29. 
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transaksi, teller hanya ada dua maka nasabah merasa bosan menunggu 

antrian yang panjang.2 Hal yang paling penting dalam suatu bank yaitu 

kualitas pelayanan yang diberikan bank, nasabah akan merasa puas jika 

pelayanan yang diberikan  baik dan murah senyum. Karena keberhasilan 

suatu produk sangat ditentukan dari baik atau buruknya suatu pelayanan 

yang diberikan.   

Selain pelayanan yang baik produk yang berkualitas juga berperan 

dalam kepuasan nasabah. Semakin pesatnya persaingan saat ini membuat 

sektor perbankan saling bersaing dalam menawarkan produknya masing-

masing. Produk yang ditawarkan BRI Syariah KC Madiun diantaranya ada 

Tabungan Faedah, Tabungan Haji, Tabungan Impian, Giro, Deposito, 

KKB BRI Syariah iB, dan lain-lain. Setiap produk memiliki fasilitas yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. Diantara produk BRI Syariah KC 

Madiun yang paling banyak diminati yaitu Tabungan Faedah.3 Tabungan 

Faedah memiliki beberapa keistimewaan diantaranya memiliki setoran 

awal yang murah, gratis biaya admin bulanan, serta dilengkapi pula 

dengan berbagai fasilitas e-channel berupa SMS Banking / Mobile Banking 

dan Internet Banking.4 Namun kartu ATM  yang dikeluarkan belum 

berlogo Master Card sehingga belum bisa digunakan di seluruh dunia. 

                                                           
2 “Risa, Wawancara, 23 Oktober 2018” 
3 “Muh. Ali Najamudin, Wawancara, 22 Oktober 2018” 
4 “Riani, Wawancara, 25 April 2019” 
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Selain itu, kartu ATM yang dimiliki tabungan Faedah cepat rusak, lapisan 

plastik yang melindungi ATM mengelupas.5 

Agar BRI Syariah KC Madiun dapat menawarkan produk tabungan 

Faedah secara maksimal, bank harus mampu menerapkan pelayanan yang 

berkualitas tinggi pada produk tabungan Faedah. Produk perbankan yang 

ditawarkan pada hakekatnya ditujukan untuk pemuasan kebutuhan 

nasabah di dalam seluruh aktivitas keuangannya, untuk memenuhi hal 

tersebut bank harus secara kreatif menciptakan kreasi dan inovasi yang 

dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya.  

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, memuaskan 

nasabah merupakan hal pokok yang tidak boleh diabaikan, dimana 

kepuasan nasabah merupakan aspek strategis dalam memenangkan 

persaingan serta mempertahankan perusahaan di masyarakat luas.6 

Menurut  Irawan, kepuasan konsumen ditentukan oleh kualitas produk dan 

pelayanan, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi suatu 

perusahaan. 7 Sehubungan dengan itu, kepuasan nasabah masih menjadi 

prioritas utama BRI Syariah KC Madiun agar mampu bertahan dalam 

ketatnya persingan antar bank  syariah di Madiun. Untuk mempertahankan 

nasabahnya, BRI Syariah KC Madiun menerapkan sistem pelayanan yang 

terbaik yaitu melayani nasabahnya tanpa terkecuali. Selain itu, BRI 

                                                           
5 Roni Irawan, Wawancara, 26 Agustus 2019” 
6 M. Syafe’i Antonio, “Bank Islam: Teori dan Praktik” (Jakarta: Gema Insani Press, 

2000), 16 
7 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2009), 37-39. 
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Syariah KC Madiun juga selalu berusaha untuk memberikan produk yang 

berkualitas dibandingkan produk yang dimiliki bank-bank lain. Produk 

berkualitas selalu diciptakan  BRI Syariah KC Madiun agar nasabahnya 

tetap setia memakai dan menikmati jasa yang diberikan  tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas 

pelayanan dan kualitas produk bagi nasabah dapat mempengaruhi 

kepuasan nasabah. Dalam jangka panjang kepuasan pelanggan dapat 

dijadikan tujuan utama bagi perencanaan strategi pemasaran di dunia 

perbankan. Oleh karena itu, pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas 

produk terhadap kepuasan nasabah harus dibuktikan melalui penelitian 

empiris dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Tabungan 

Faedah (Studi Kasus Pada BRI Syariah KC Madiun)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI Syariah KC 

Madiun? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI Syariah KC 

Madiun? 
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3. Apakah kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada 

BRI Syariah KC Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh  kualitas pelayanan  terhadap kepuasan 

nasabah dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI 

Syariah KC Madiun. 

2. Untuk menganalisis pengaruh  kualitas produk  terhadap kepuasan 

nasabah dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI 

Syariah KC Madiun. 

3. Untuk menganalisis pengaruh  kualitas pelayanan  dan kualitas produk 

terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan produk tabungan 

Faedah pada BRI Syariah KC Madiun. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari uraian diatas kegunaan yang diharapkan peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) 

Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, serta menambah pengetahuan dan 

pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah 

diperoleh. 
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2. Bagi Akademis 

Sebagai tambahan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

kualitas pelayanan dan kualitas produk serta kepuasan nasabah 

sekaligus dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.  

3. Bagi Bank 

Dapat menambah wawasan yang terkait dengan kepuasan nasabah 

sehingga dapat membantu pihak instansi dalam menyusun sebuah 

kebijakan dalam memperbaiki dan meningkatkan kepuasan. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi seluruh skripsi, yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir 

dan pengajuan hipotesis. Bab ini menjelaskan variabel-variabel 

yang akan diteliti yang meliputi landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir 

dan pengajuan hipotesis. Bab ini menjelaskan variabel-variabel 
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yang akan diteliti yang meliputi landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil 

penelitian atau hasil dari pengujian data serta pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti 

dalam skripsi ini dan berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Konsumen 

a.  Pengertian Kepuasan 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakaan dibandingkan 

dengan harapannya.1 Kepuasan merupakan pengalaman yang 

dirasakan seorang konsumen setelah menggunakan produk atau 

jasa. Kepuasan sendiri merupakan respon dari  seorang konsumen 

dimana kebutuhan serta harapan telah dicapai.  

Kepuasan yang dirasakan konsumen tergantung pada 

kinerja produk/ jasa.2 Jika kinerja  dari produk sesuai dengan 

harapan, maka  konsumen puas. Jika kinerja produk melebihi 

ekspetasi, maka konsumen sangat puas. Namun, apabila kinerja 

tidak sesuai dengan ekspetasi maka pelanggan kecewa. Harapan 

konsumen dibentuk dari pembelian terdahulu, komentar teman, 

kerabat, dan lain lain.  

Saat ini kepuasan konsumen menjadi fokus perhatian 

semua pihak dalam dunia bisnis. Kepuasan konsumen merupakan 

                                                           
1 Philip Kotler dan A.B.Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia, Edisi Pertama 

(Jakarta: Salemba Empat, 2000), 52.  
2 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip Pemasaran. Jilid 1. Edisi 12. Terj. Bob Sabran 

(Ciracas: Erlangga, 2008), 16. 
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salah satu indikator keberhasilan dari sebuah perusahaan.3 Tujuan 

pemasaran yaitu bagaimana mencapai tingkat kepuasan konsumen 

yang tinggi. Selain itu, dengan mempertahankan kepuasan 

konsumen secara berkala akan meningkatkan keuntungan 

perusahaan dalam jangka panjang. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Menurut Irawan (2009) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu sebagai berikut:4 

1) Kualitas produk  yaitu ketika pelanggan puas setelah membeli 

serta menggunakan produk dan merasakan kualitas dari produk 

tersebut baik. 

2) Kualitas pelayanan merupakan kualitas yang sulit ditiru, karena 

pembentukan attitude dan perilaku seiring dengan keinginan 

perusahaan menciptakan, bukanlah pekerjaan yang mudah 

3) Harga untuk pelanggan yang sensitif biasanya harga murah 

adalah sumber kepuasan karena pelanggan merasa 

mendapatkan values of money yang tinggi 

4) Emosional, emosi positif seperti perasaan bahagia, senang dan 

gembira akan meningkatkan kepuasan pelanggan 

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

Media, 2014), 37.  
4 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2009), 37-39. 
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5) Kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila relatif 

mudah, nyaman dan eefisien dalam mendapatkan produk atau 

jasa 

c. Prinsip Kepuasan Konsumen 

Berikut prinsip kepuasan konsumen yang harus diperhatikan 

untuk merebut hati konsumen agar memenangkan persaingan di 

dunia bisnis:5 

1) Memulai dengan kepercayaan akan pentingnya sebuah 

kepuasan konsumen. 

2) Memilih konsumen dengan tepat untuk membangun kepuasan 

konsumen. 

3) Memahami harapan konsumen, mengontrol harapan, dan 

menggali harapan konsumen. 

4) Menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

5) Faktor penting yang memengaruhi kepuasan, yaitu faktor 

emosional. 

6) Konsumen yang komplain adalah pelanggan yang loyal. 

7) Memberikan garansi kepada konsumen. 

8) Mendengarkan suara konsumen melalui pengukuran kepuasan, 

serta memanfaatkan hasil dari riset untuk evaluasi kedepannya. 

                                                           
5 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi (Yogyakarta: C.V ANDI 

OFFSET, 2016), 80-81. 
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9) Peran karyawan dalam perusahaan yang terkait sangat penting 

dalam upaya memuaskan konsumen. 

10) Pemimpin perusahaan mampu menjadi teladan dalam kepuasan 

konsumen. 

d. Strategi Mempertahankan Kepuasan Konsumen 

Strategi mempertahankan kepuasan konsumen antara lain:6 

1) Mengelola serta memelihara tingkat kepuasan konsumen, 

diantaranya mengiklankan yang berkaitan dengan kualitas 

produk yang dimiliki, mempromosikan mengenai manfaat 

produk, serta menyediakan layanan khusus kepada konsumen. 

2) Menyederhanakan proses pembelian, dintaranya dengan 

melaksanakan pengiriman dengan cepat, menawarkan berbagai 

variasi produk yang dapat dipilih dengan cara mudah, 

menjamin perlindungan terhadap kerusakan dan perbaikan 

produk. 

3) Menambah daya tarik produk dan jasa agar konsumen tidak 

beralih pada merek lain. Diantaranya dengan mengembangkan 

perluasan merek, menurunkan harga, menambah daya tarik dari 

produk dan jasa.  

e.  Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen dapat diukur dengan berbagai cara. 

Diantaranya dapat diukur dengan langsung bertanya kepada 

                                                           
6 Ibid., 94-95. 
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konsumen terkait dengan kepuasan yang dirasakan, serta menandai 

tingkat kepuasan.7 Dan berikut beberapa metode yang dapat 

dipergunakan perusahaan untuk mengukur kepuasan konsumen:8 

1) Sistem keluhan dan saran 

Perusahaan yang berorientasi pada konsumen perlu 

memberikan kesempatan bagi para konsumennya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhannya. Misalnya 

dengan memasang kotak masalah atau kotak saran dalam 

perusahaan. 

2) Survei kepuasan pelanggan 

Perusahaan yang responsif mengukur kepuasan konsumen 

dengan cara melakukan survei secara berkala. Dengan 

mengirimkan daftar pertanyaan atau menelepon secara acak 

dari konsumen untuk mengetahui perasaan mereka terhadap 

berbagai aspek kinerja dari perusahaan. 

3) Ghost Shopping9 

Cara lain untuk mendapatkan gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan yaitu dengan menyuruh orang untuk berpura-pura 

menjadi pembeli serta melaporkan titik kuat dan lemah yang 

mereka alami saat membeli produk. 

 

 

                                                           
7 Ibid., 91.  
8 Philip Kotler dan A.B. Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia. 54. 
9 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 82. 
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4) Lost Customer Analysis10 

Perusahaan harus menghubungi konsumen yang tidak lagi 

membeli atau yang berganti perusahaan untuk mengetahui apa 

yang menjadi penyebab bergantinya. 

2. Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah adalah perbedaan antara harapan sebelum 

pembelian dengan kinerja yang dirasakan setelah pembelian.11 

Pembelian nasabah meliputi penggunaan produk berupa tabungan, 

deposito, giro dan lain-lain. Kepuasan nasabah merupakan pengalaman 

yang dirasakan nasabah setelah menggunakan produk atau jasa dalam 

perbankan. Kepuasan yang dirasakan nasabah merupakan sebuah 

respon dimana kebutuhan serta harapan telah tercapai.  

Kepuasan nasabah saat ini menjadi fokus hampir semua pihak, baik 

dari pemerintah, pihak bank, nasabah dan sebagainya. Kepuasan 

nasabah menjadi hal yang penting bagi pengelola perbankan, karena 

nasabah yang puas akan menyebarluaskan rasa puasnya kepada calon 

nasabah, sehingga akan menaikkan reputasi dari pengelola perbankan. 

Menurut Sumarwan (2012), ketika pelanggan merasa puas akan 

pelayanan yang didapatkan dari proses transaksi dan produk yang telah 

didapatkan, kemungkinan besar mereka kembali lagi untuk melakukan 

                                                           
10 Ibid., 92. 
11 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa dan Teori (Bandung: Alfabeta, 2015), 

18. 
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pembelian dan juga merekomendasikan pada teman, keluarga dan yang 

lainnya mengenai keunggulan produk dan pelayanan dari perusahaan.12  

Menurut Fornell (1992) ada tiga indikator dalam kepuasan 

konsumen diantaranya:13 

1. Kepuasan general atau keseluruhan (overall satisfaction). 

2. Konfirmasi harapan (confirmation of expectations). Yakni tingkat 

kesesuaian antara kinerja dengan ekspektasi.  

3. Perbandingan dengan situasi ideal (comparasion to ideal). Yaitu 

kinerja produk dibandingkan dengan produk ideal menurut persepsi 

konsumen. 

Kualitas produk perbankan dapat mempengaruhi kepuasan 

nasabah.14 Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai lebih 

dibandingkan dengan produk yang dimiliki pesaing. Di dunia 

perbankan produk yang berkualitas tinggi harus diciptakan setiap 

waktu dan diperbarui terus menerus, agar dapat menarik calon nasabah 

yang baru serta untuk mempertahankan nasabah yang sudah ada agar 

merasa puas.  

Selain itu, pelayanan yang berkualitas mampu menghasilkan 

kepuasan nasabah.15 Pelayanan sendiri mampu menciptakan hubungan 

yang harmonis antara pihak bank dengan nasabah.  

  

                                                           
12 Ujang Sumarwan, dkk, Riset Pemasaran dan Konsumen (Bogor: IPB Press, 2012), 189. 
13 Claes Fornell, “Journal Of Marketing,” A National Customer Satisfaction Barometer: 

The Swedish Experience, vol. 56, no. 1 (Jan 1992), 6-21. 
14 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 88. 
15 Ibid., 86. 
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3. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian kualitas pelayanan 

Pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang tidak 

dapat diraba dan terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

pemberi pelayanan dan yang diberi pelayanan.16 Pelayanan 

pada umumnya kegiatan yang ditawarkan kepada nasabah yang 

dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan. Sedangkan, kualitas adalah tingkatan baik atau 

buruknya derajat sesuatu. Jadi, kualitas pelayanan yaitu 

kemampuan perusahaan dalam memberikan sebuah pelayanan 

yang berkualitas dalam melayani konsumennya. Kualitas 

pelayanan memiliki peranan yang penting dalam strategi 

sebuah perusahaan dalam mempertahankan reputasinya dan 

mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan didunia 

bisnis. Pelayanan yang baik akan menimbulkan kesan yang 

baik bagi nasabah sehingga mereka akan datang kembali untuk 

menjadi rekan bisnis bank dengan baik.  

b. Karateristik pelayanan 

Karateristik dari suatu pelayanan sebagai berikut:17 

1) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sendiri 

berlawanan sifatnya dengan produk 

                                                           
16 Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, 135. 
17 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Pelayanan. Edisi ke 1 (Jakarta Pusat: 

Gramedia Pustaka Utama, 2014), 75. 
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2) Pelayanan pada kenyatannya terdiri dari tindakan nyata dan 

merupakan penagruh dari tindakan sosial 

3) Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak 

dapat dipisahkan secara nyata, pada umumnya terjadi dalam 

waktu dan tempat bersamaan 

c. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan yaitu sebagai 

berikut:18 

1) Tangible 

Kemampuan suatu perusahaan dalam menampilkan 

eksitensinya kepada pihak eksternal. 

2) Reliability 

Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan 

sesuai dengan apa yang dijanjikan secara terpercaya. 

3) Responsiveness 

Suatu kebijakan untuk membantu serta memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat. 

4) Assurance 

Pengetahuan, kesopan santunan dan kemampuan para 

pegawai perusahaan guna menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. 

 

                                                           
18 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan. 38.  
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5) Emphaty 

Memberikan perhatian secara tulus kepada pelanggan 

dengan berusaha memahami keinginan serta harapan 

mereka 

d. Pentingnya kualitas pelayanan 

Menjadi perusahaan yang berfokus pada konsumen 

merupakan pilihan yang tepat bagi industri dalam dunia bisnis 

agar mampu bertahan di tengah situasi ekonomi saat ini. 

Dengan menciptakan kepuasan  memalui penigkatan kualitas 

diharapkan mampu membuat perusahaan terus berkembang dan 

tidak gulung tikar. Fokus kepada konsumen merupakan syarat 

yang harus dipenuhi dalam usaha meningkatkan kepuasan. Jadi 

kualitas kini ibarat sebuah tiket masuk dalam sebuah 

gelanggang  pertandingan apabila ingin bertahan dalam ranah 

yang sudah berkompetitif.19 Perusahaan yang sudah besar dan 

terkemuka menetapkan standar kualitas  pelayanan yang tinggi. 

Mereka mengamati kinerja secara cermat dan seksama.  

Jadi persoalan kualitas pelayanan dan kepuasan kini 

semakin menjadi hal yang penting bagi perusahaan jasa. 

Melalui hal ini diharapkan perusahaan mampu mengoptimalkan 

kepuasan konsumen dan memperhatikan pentingnya sebuah 

kualitas pelayanan. 

                                                           
19 Rambat Lupiyadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi. Edisi 3 (Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), 204-206. 
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4. Kualitas Produk 

a. Pengertian Kualitas Produk 

Produk yaitu sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai serta dikonsumsi sehingga 

mampu memuaskan keinginan serta kebutuhan.20 Sebuah 

produk tersusun atas serangkaian manfaat yang telah 

teridentifikasi.21 Dengan adanya manfaat dari sebuah produk, 

produk seringkali menjadi daya tarik pembeli dalam 

bertransaksi secara ekonomi. Menurut Kottler, kualitas produk 

adalah salah satu sarana positioning utama pemasar.22 Jadi bisa 

diartikan kualitas produk itu dimana sebuah produk memiliki 

nilai yang lebih di mata pelanggan serta posisi dimana 

pelanggan kita kembali dan produk tidak dikembalikan. 

b. Karateristik Produk 

Barang merupakan produk yang berwujud, sehingga bisa 

dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan serta mengalami 

perlakuan fisik lainnya. Dilihat dari aspek jangka waktu 

pemakaiannya, terdapat dua macam barang yaitu:23 

  

                                                           
20 Sudaryono, Pengantar Bisnis-Teori dan Contoh Kasus (Yogyakarta: C.V ANDI 

OFFSET, 2015), 221. 
21 Eva Z. Yusuf dan Lesley Williams, Manajemen Pemasaran: Studi Kasus Indonesia 

(Jakarta: PPM, 2007), 131-132. 
22 Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip Pemasaran. Jilid 1. Edisi 12. Terj. Bob Sabran, 272. 
23 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Pemasaran Esensi & Aplikasi (Yogyakarta: C.V 

ANDI OFFSET, 2016), 179. 
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1) Barang tidak tahan lama 

Barang tidak tahan lama yaitu barang yang berwujudyang 

habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. 

Artinya barang ini pemakaian normalnya kurang dari satu 

tahun. 

2) Barang tahan lama 

Barang tahan lama yaitu barang yang berwujud dan 

biasanya bertahan lama dengan pemakaian normalnya lebih 

dari satu tahun. 

c. Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Garvin (1984) dalam jurnalnya tentang kualitas 

produk, menyebutkan ada delapan dimensi kualitas produk 

yang digunakan sebagai kerangka perencanaan startegis dan 

analisis, dimensi-dimensi tersebut adalah:24 

1) Performance : karateristik operasi pokok dari produk inti 

2) Features : karateristik sekunder atau pelengkap 

3) Reliability : kemungkinan kecil mengalami kerusakan  

4) Conformance to specifications : sejauh mana karateristik 

desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya 

5) Durability : berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat digunakan 

                                                           
24 David A. Garvin,”Business Horizons,”Product Quality: An Important Strategic Weapon, 

volume 27, (May-June 1984), 40-43. 
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6) Serviceability : kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

penanganan keluahan yang memuaskan 

7) Aesthetics : daya tarik produk 

8) Perceived quality : citra dan reputasi produk serta tanggung 

jawab perusahaan. 

Menurut Irawan (2009), ada 6 indikator dari kualitas 

produk diantaranya yaitu:25 

1) Performance yaitu berhubungan dengan fungsi utama dari 

sebuah produk itu sendiri 

2) Reliability menunjukkan probabilitas produk gagal 

menjalankan fungsinya 

3) Feature yaitu karateristik produk yang dibuat untuk 

menyempurnakan fungsi produk, atau bisa disebut aspek 

sekunder 

4) Durability yaitu pengukuran suatu produk baik secara 

teknis atau waktu 

5) Conformance with spesifications yaitu menunjukan 

seberapa jauh suatu produk menyamai standar yang telah 

ditentukan secara konsisten 

6) Design  yaitu desain yang unik yang dapat menambah daya 

tarik produk 

 

                                                           
25 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan, 37-38. 
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d. Pentingnya kualitas produk 

Semua perusahaan yang memiliki manajemen didalamnya 

tentu memiliki keinginan untuk memiliki kualitas produk yang 

tinggi. Kualitas produk yang tinggi mampu meningkatkan 

eksitensi perusahaan. selain itu dengan menghasilkan produ 

yang berkualitas, perusahaan mampu melakukan kegiatan 

produksi secara efisien dan efektif. Serta dengan adanya 

produk yang berkualitas mampu menjadikan sebuah produk 

dikenal dan dipercaya masyarakat luas, serta mampu 

menyaring konsumen lebih banyak. 

B. Temuan Masalah Penelitian 

Dari hasil observasi dan hasil wawancara pada BRI Syariah KC 

Madiun ditemukan beberapa masalah terkait dengan kualitas pelayanan 

dan kualitas produk terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan 

produk tabungan Faedah diantaranya: 

1. Customer Service kurang begitu senyum dan terkesan selalu 

terburu-buru  dalam melayani nasabah yang sedang mencari 

informasi ataupun membuka rekening tabungan. Hal ini terkait 

dengan masalah pada hal kualitas pelayanan pada indikator 

assurance.  

2. Pada teller, kurangnya karyawan dalam melayani nasabah, 

karena apabila banyak nasabah yang melakukan transaksi, 

teller hanya ada dua maka nasabah merasa bosan menunggu. 
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Hal ini terkait dengan masalah pada hal kualitas pelayanan 

pada indikator reability. 

3. Kartu ATM yang dimiliki produk tabungan Faedah belum 

berlogo Masterd Card, sehingga belum bisa digunakan 

diseluruh dunia. Hal ini terkait dengan masalah pada hal 

kualitas produk pada indikator feature. 

4. Kartu ATM yang dimiliki tabungan Faedah cepat rusak, 

lapisan plastik yang melindungi ATM mengelupas. Hal ini 

terkait dengan masalah pada hal kualitas produk pada indikator 

durability. 

C. Kajian Terdahulu 

Ketika melakukan penelitian maka penulis  meyertakan kajian 

terdahulu atau penelitian yang telah dilakukan untuk memperkuat bahwa 

penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti oleh orang lain. Berikut 

merupakan deskripsi penelitian terdahulu yang dapat dilihat dari tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Kajian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Kesimpulan 

1 

Muhammad 

Setiawan 

(2017)26 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Serta Dampaknya 

Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

(Studi Pada Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang Jakarta) 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh secara 

langsung terhadap 

kepuasan nasabah 

                                                           
26 Muhammad Setiawan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Serta 

Dampaknya Terhadap Loyalitas Nasabah,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017). 
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2 
Intan Kamila 

(2017)27 

Pengaruh Kualitas 

Produk Dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah (Studi Kasus 

Pada Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang Jakarta 

Simprug) 

Kualitas produk 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah 

3 

Septiana Dwi 

Exmawati 

(2014)28 

Pengaruh Pelayanan 

Dan Keunggulan 

Produk Terhadap 

Kepuasan Nasabah Di 

Bank Muamalat 

Tulungagung 

Faktor pelayanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

nasabah. Faktor 

pelayanan yang lebih 

berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah 

dibandingkan dengan 

keunggulan produk. 

4 

Nila 

Nadhiroh 

(2016)29 

Pengaruh Kualitas 

Produk Dan 

Penerapan Nilai Islam 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah Di Bank 

Muamalat Indonesia 

KCP Tulungagung 

Kualitas produk 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

nasabah 

5 

Suryani 

(2010)30 

 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Citra 

Merek Terhadap 

Kepuasan Dan 

Dampaknya Terhadap 

Loyalitas (Studi Kasus 

Pada Nasabah Bank 

BNI’46 Cabang Uin 

Syarif Hidayatullah 

Ciputat) 

 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah secara parsial 

dan simultan. 

  

                                                           
27 Intan Kamila, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017). 
28 Septiana Dwi Exmawati, “Pengaruh Pelayanan Dan Keunggulaan Produk Terhadap 

Kepuasan Nasabah Di Bank Muamalat Tulungagung,” Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 

2014). 
29 Nila Nadhiroh, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Penerapan Nilai Islam Terhadap 

Kepuasan Nasabah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung,” Skripsi (Tulungagung: 

IAIN Tulungagung, 2016).  
30 Suryani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Dan 

Dampaknya Terhadap Loyalitas,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2010).  
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Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

Independen (X1) yaitu kualitas pelayanan dan variabel (X2) yaitu kualitas 

produk sedangkan variabel dependen (Y) yaitu  kepuasan nasabah. Dengan 

mengambil objek penelitian pada Bank BRI Syariah KC Madiun.  

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa kepuasan 

nasabah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Jika kualitas pelayanan 

tinggi maka kepuasan nasabah mengalami peningkatan. Kepuasan nasabah 

juga dipengaruhi kualitas produk. Jika kualitas produk baik maka 

kepuasan mengalami peningkatan. Selain itu, kualitas pelayanan dan 

kualitas produk secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan nasabah. 

jika kualitas pelayanan dan kualitas produk tinggi maka kepuasan nasabah 

mengalami peningkatan. 

Kualitas Pelayanan  

(X1) 

Kualitas Produk 

(X2) 

Kepuasan Nasabah 

(Y) 

Gambar 2.1 

Skema hubungan variabel X dan Y 

H1 

H2 

H3 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.31 Hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

sebelum jawaban yang empirik dengan data32: 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah 

Kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas dalam melayani 

konsumennya. Kualitas pelayanan memiliki peranan yang penting 

dalam strategi sebuah perusahaan dalam mempertahankan reputasinya 

dan mencapai kesuksesan dalam mengahadapi persaingan didunia 

bisnis. Kepuasan nasabah yaitu perbedaan antara harapan sebelum 

pembelian dengan kinerja yang dirasakan setelah pembelian.33 

Kepuasan nasabah merupakan pengalaman yang dirasakan nasabah 

setelah menggunakan produk atau jasa dalam bank. Kepuasan yang 

dirasakan nasabah merupakan sebuah respon dimana kebutuhan serta 

harapan telah tercapai. 

Menurut Irawan (2009), kualitas pelayanan merupakan faktor 

kepuasan.34 Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan 

                                                           
31 Erlvinarno Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan 

Kualitatif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), 21. 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 96. 
33 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa dan Teori, 18. 
34 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan, 37-39. 
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Muhammad Setiawan (2017)  bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan nasabah. Jika kualitas pelayanan tinggi maka 

kepuasan nasabah tinggi, jika kualitas pelayanan rendah maka kepuasan 

nasabah rendah. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut:  

H01 : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada 

Bank BRI Syariah KC Madiun 

Ha1 : Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI 

Syariah KC Madiun. 

2. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Nasabah 

Kualitas produk adalah dimana sebuah produk memiliki nilai yang 

lebih di mata pelanggan serta posisi dimana pelanggan kita kembali dan 

produk tidak dikembalikan. Kepuasan nasabah merupakan pengalaman 

yang dirasakan nasabah setelah menggunakan produk atau jasa dalam 

bank. Kepuasan yang dirasakan nasabah merupakan sebuah respon 

dimana kebutuhan serta harapan telah tercapai. 

Menurut Irawan 2009, kualitas produk merupakan faktor 

kepuasan.35 Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Nila 

Nadhiroh (2016) menunjukkan, bahwa kualitas produk berpengaruh 

positif terhadap kepuasan nasabah. Jika kualitas produk tinggi maka 

                                                           
35 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan, 37-39. 
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kepuasan tinggi, jika kualitas produk rendah maka kepuasan renda. 

Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H02 : Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI 

Syariah KC Madiun 

Ha2 : Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI 

Syariah KC Madiun 

3. Pengaruh Kualitas pelayanan dan Kualitas Produk terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas dalam melayani 

konsumennya. Kualitas pelayanan memiliki peranan yang penting 

dalam strategi sebuah perusahaan dalam mempertahankan reputasinya 

dan mencapai kesuksesan dalam mengahadapi persaingan didunia 

bisnis. 

Kualitas produk yaitu dimana sebuah produk memiliki nilai yang 

lebih di mata pelanggan serta posisi dimana pelanggan kita kembali dan 

produk tidak dikembalikan. Kualitas produk merupakan posisi utama 

dari positioning pemasar. 

Sedangkan kepuasan nasabah adalah perbedaan antara harapan 

sebelum pembelian dengan kinerja yang dirasakan setelah pembelian.36 

                                                           
36 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa dan Teori, 18. 



28 
 

 

Kepuasan nasabah merupakan pengalaman yang dirasakan nasabah 

setelah menggunakan produk atau jasa dalam bank. Kepuasan yang 

dirasakan nasabah merupakan sebuah respon dimana kebutuhan serta 

harapan telah tercapai. 

Hubungan antara kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap 

kepuasan nasabah yaitu semakin tinggi kualitas pelayanan dan kualitas 

produk maka kepuasan nasabah akan semakin tinggi dan semakin 

rendah kualitas pelayanan dan kualitas produk maka kepuasan nasabah 

akan rendah. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebaga berikut: 

H03 : Kualitas pelayanan dan Kualitas produk secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI Syariah KC 

Madiun 

Ha3 : Kualitas pelayanan dan Kualitas produk secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI Syariah KC 

Madiun 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan pokok perencanaan yang bertujuan 

untuk membuat  sebuah target yang akan  dicapai dalam sebuah penelitian 

secara keseluruhan berjalan dengan baik sesuai apa yang direncanakan, 

sehingga proses dan tujuan dari penelitian tersebut tercapai dengan baik, 

jelas dan terstruktur. 

Rancangan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang berbentuk angka dan analisis statistik. Metode kuantitatif 

merupakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama  

digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk penelitian.1 

Metode ini yaitu metode ilmiah karena sudah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yang meliputi empiris, obyektif, terukur, rasional serta bersifat 

sistematis. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berupa 

angka-angka serta menggunakan statistik. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga didapatkan 

informasi tentang hal tersebut, kemudian dari hal itu ditarik 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2013), 12.  
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kesimpulannya.2 Variabel bisa berupa apa saja meliputi suatu kejadian, 

kategori, perilaku, atau atribut yang mengekspresikan suatu konstruk 

serta memiliki nilai yang bervariasi, tergantung bagaimana digunakan 

dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang 

akan dibahas, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

independen merupakan variabel bebas, yaitu variabel yang 

mempengaruhi timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi variabel independen yaitu kualitas pelayanan sebagai X1 dan 

kualitas produk sebagai X2. Sedangkan variabel dependen atau variabel 

terikat yaitu variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen yaitu kepuasan 

nasabah sebagai Y. 

2. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel yaitu definisi yang menjadikan 

sebuah variabel-variabel yang sedang diteliti berubah memiliki sifat 

operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel 

tersebut.3 Oleh sebab itu, definisi operasional variabel dalam penelitian 

harus menjadi sebuah pertimbangan ketika membandingkan hasil 

penelitian satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini terdapat 

beberapa definisi operasional variabel diantaranya: 

 

 

                                                           
2 Ibid., 58.  
3 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif  (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 27.  
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a. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas dalam melayani 

konsumennya. Kualitas pelayanan memiliki peranan yang penting 

dalam strategi sebuah perusahaan dalam mempertahankan 

reputasinya dan mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan 

didunia bisnis.Berikut indikator dari kualitas pelayanan: 

1. Tangible 

2. Reliability 

3. Responsiveness 

4. Assurance 

5. Emphaty 

b. Kualitas Produk 

Kualitas produk yaitu dimana sebuah produk memiliki nilai 

yang lebih di mata pelanggan serta posisi dimana pelanggan kita 

kembali dan produk tidak dikembalikan.Berikut indikator dari 

kualitas produk: 

1. Performance 

2. Reliability 

3. Feature 

4. Durability 

5. Conformance with spesification 

6. Design 
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c. Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah adalah perbedaan antara harapan sebelum 

pembelian dengan kinerja yang dirasakan setelah pembelian.4 

Pembelian nasabah meliputi penggunaan produk berupa tabungan, 

deposito, giro dan lain-lain. Kepuasan nasabah merupakan 

pengalaman yang dirasakan nasabah setelah menggunakan produk 

atau jasa dalam perbankan. Kepuasan yang dirasakan nasabah 

merupakan sebuah respon dimana kebutuhan serta harapan telah 

tercapai. Berikut indikator dari kepuasan nasabah: 

1. Kepuasan general atau keseluruhan (overall satisfaction). 

2. Konfirmasi harapan (confirmation of expectations) 

3. Perbandingan dengan situasi ideal (comparasion to ideal).  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang memiliki kualitas serta karateristik tertentu yang 

sudah ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya 

ditarik kesimpulannya.5 Populasi meliputi seluruh karateristik yang 

dimiliki oleh sebuah subyek atau obyek yang diteliti. Populasi 

berhubungan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang 

menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti. Populasi dalam penelitian 

ini adalah produk tabungan Faedah Bank BRI Syariah KC Madiun. 

                                                           
4 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa dan Teori (Bandung: Alfabeta, 2015), 

18. 
5 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2012), 61. 
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2. Sampel 

Sampel  yaitu bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki 

oleh sebuah populasi tersebut.6 Pengambilan sampel dilakukan karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu dari peneliti. Sampel yang 

diambil dari populasi harus benar-benar mewakili. Jenis populai dalam 

penelitian ini adalah populasi infinate atau jumlahnya tidak diketahui 

sehingga untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus sebagai 

berikut:7 

n = 
(𝑍2𝑎)(𝑝)(𝑞)

𝑑2  

Keterangan: 

n  : jumlah sampel 

Zɑ  : nilai standar normal yang besarnya tergantung ɑ, bila ɑ = 0,025, Z 

= 1,96 

p  : estimator proporsi populasi 

q  : 1 – p 

d  : penyimpangan yang ditolerir 10% 

Untuk memperoleh n (jumlah sampel) yang besar dan nilai p belum 

diketahui, maka dapat digunakan p = 0,5. Sehingga, jumlah sampel yang 

mewakili populasi dalam penelitian ini sebanyak: 

 

 

                                                           
6 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 116. 
7 Supramono & Haryanto, Desain Proposal Penelitian Studi Pemasaran (Yogyakarta: 

Andi, 2005), 62. 
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n = 
(𝑍𝑎)2(𝑝)(𝑞)

𝑑2  

n = 
(1,96)2 (0,5)(0,5)

(0,1)2  

n = 96,04= 96 orang 

Berdasarkan hasil dari perhitungan rumus di atas, maka diketahui 

bahwa jumlah responden yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 

sejumlah 96 orang. 

3. Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

metode non probability sampling dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan insidental. Sampling insidental yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan. Jadi siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.8 Responden 

yang cocok adalah nasabah tabungan Faedah di Bank BRI Syariah KC 

Madiun. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diperoleh dalam sebuah penelitian sangat berpengaruh 

dalam melalukan analisis data penelitian. Sedangkan untuk sumber data 

merupakan salah satu hal paling penting  dalam sebuah penelitian. Kesalahan 

yang terjadi  dalam menggunakan atau memahami sumber data maka akan 

berpengaruh pada hasil akhir sehingga tidak sesuai  yang diharapkan. Oleh 

sebab itu, peneliti harus benar benar mampu memahami sumber data mana 

                                                           
8 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, 67. 
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yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. 

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 

atau perseorangan seperti hasil dari sebuah wawancara atau hasil dari 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.9 Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan pengumpulan data menggunakan data primer, karena data yang 

diperlukan merupakan sebuah tingkat kepuasan dari masing-masing nasabah. 

Sehingga peneliti menggunakan data secara langsung dari nasabah tabungan 

Faedah Bank BRI Syariah KC Madiun. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh suatu data dan pengelolaan dalam penelitian ini, 

teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengamatan. Metode 

observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan 

pencatatan secara cermat,ringkas dan sistematis.10 Observasi harus 

dilakukan cermat agar observasi dapat diulang oleh peneliti yang lainnya. 

Pekerjaan observasi merupakan pekerjaan yang memerlukan ketekunan 

serta kesungguhan. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk 

mengetahui bagaimana kepuasan terhadap kualitas pelayanan dan 

kualitas produk tabungan Faedah BRI Syariah KC Madiun. 

 

 

                                                           
9 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, 41-42.  
10 Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis 

(Yogyakarta: Unit Penerbitan dan PercetakaBELn STIM YKPN, 2008), 83.  
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2. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab.11 Angket ini digunakan untuk 

memperoleh data kepuasan nasabah, kualitas pelayanan, dan kualitas 

produk tabungan Faedah BRI Syariah KC Madiun. 

Skala penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert. 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

Kategori 

Skor 

Positif  Negatif 

SS (Sangat Setuju) 5 1 

S (Setuju) 4 2 

N (Netral) 3 3 

TS (Tidak Setuju) 2 4 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 5 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 142. 
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F. Instrumen Penelitian 

Tabel 3.2 

Instrumen Penelitian 

Variabel Definisi Indikator 

No Item 

Positif Negatif 

X1 

Kualitas 

Pelayanan 

Kualitas pelayanan 

adalah kemampuan 

perusahaan dalam 

memberikan sebuah 

pelayanan yang 

berkualitas dalam 

melayani 

konsumennya. 

1. Tangible 1 2 

2. Reliability 3 4 

3. Responsiveness 5 6 

4. Assurance 7 8 

5. Emphaty 

 

9 10 

X2 

Kualitas 

Produk 

Kualitas produk 

yaitu dimana sebuah 

produk memiliki 

nilai yang lebih di 

mata pelanggan 

serta posisi dimana 

pelanggan kita 

kembali dan produk 

tidak dikembalikan. 

1. Performance 11 12 

2. Reliability 13 14 

3. Feature 15 16 

4. Durability 17 18 

5. Conformance 19 20 

6. Design 21 22 
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Y 

Kepuasan 

Nasabah 

Kepuasan nasabah 

adalah perbedaan 

antara harapan 

sebelum pembelian 

dengan kinerja yang 

dirasakan setelah 

pembelian. 

1. Kepuasan general 

ataukeseluruhan(ove

rall satisfaction). 

24 

 

 

25 

 

 

2. 

Konfirmasiharapan 

(confirmation of 

expectations) 

26 

 

 

27 

 

 

3. 

Perbandingandengan

situasi ideal 

(comparasion to 

ideal). 

28 29 

 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua data 

terkumpul.12 Dalam penelitian kuantitatif analisis data yang digunakan 

bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dari 

rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis statistik deskriptif 

Analisis statistik deskriptif yaitu salah satu bentuk analisis dari 

penelitian kuantitatif. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis 

                                                           
12 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 199.  
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dengan cara mendeskripsikan data.13 Dalam statistik deskriptif terdapat 

pendeskripsian nilai mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum.14 

2. Uji Instrument Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas yaitu uji yang digunakan untuk mengukur sah atau 

validnya tidaknya suatu kuesioner.15 Uji Validitas dalam penelitian 

ini menggunakan korelasi pearson dengan rumus:16 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋∑𝑌

√𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2   . √𝑁∑𝑌 − (∑𝑌)2
 

 

Keterangan: 

rxy= koefisien korelasi 

x = skor item 

y = skor total 

n = banyaknya subyek 

Pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah: 

1) Jika nilai r hitung > r tabel, maka item angket dinyatakan valid 

2) Jika nilai r hitung < r tabel, maka item angket dinyatakan tidak 

valid 

                                                           
13 Getut Pramesti, Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22 (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2014), 29. 
14 Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2016, 4. 
15 Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi  (Yogyakarta: CAPS, 2011), 

69. 
16 Sofyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 77. 
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Uji instrumen penelitian ini dilakukan pada 30 nasabah BRI Syariah 

KC Madiun. Ketentuan nilai r tabel dicari pada taraf signifikansi 5% 

dengan N=30-2=28, maka didapatkan nilai r tabel sebesar 0,361. 

Hasil uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan  

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

X1.1 0,730 0,361 Valid 

X1.2 0,894 0,361 Valid 

X1.3 0,785 0,361 Valid 

X1.4 0,891 0,361 Valid 

X1.5 0,864 0,361 Valid 

X1.6 0,887 0,361 Valid 

X1.7 0,664 0,361 Valid 

X1.8 0,912 0,361 Valid 

X1.9 0,942 0,361 Valid 

X1.10 0,821 0,361 Valid 

Kualitas 

Produk 

(X2) 

X2.1 0,699 0,361 Valid 

X2.2 0,900 0,361 Valid 

X2.3 0,822 0,361 Valid 

X2.4 0,862 0,361 Valid 

X2.5 0,952 0,361 Valid 
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X2.6 0,874 0,361 Valid 

X2.7 0,888 0,361 Valid 

X2.8 0,979 0,361 Valid 

X2.9 0,793 0,361 Valid 

X2.10 0,899 0,361 Valid 

X2.11 0,758 0,361 Valid 

X2.12 0,776 0,361 Valid 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

Y1.1 0,824 0,361 Valid 

Y1.2 0,779 0,361 Valid 

Y1.3 0,838 0,361 Valid 

Y1.4 0,728 0,361 Valid 

Y1.5 0,835 0,361 Valid 

Y1.6 0,777 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai r hitung seluruh item 

dalam kuisioner pada variabel penelitian ini lebih besar dari r 

tabel, maka disimpulkan seluruh item pernyataan variabel 

kualitas pelayanan, kualitas produk dan kepuasan nasabah valid 

atau dapat dipercaya. 

b. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu pengertian bahwa 

instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh 

informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat 
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pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang 

sebenarnya dilapangan.Salah satu metode pengujian reliabilitas 

adalah dengan menggunakn metode Alpha Conbach.17 Jika nilai 

Alpha Conbach > 0,60 maka reliable. Hasil uji reabilitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil uji reabilitas 

Variabel Alpha 

Conbach 

Standar Kesimpulan  

Kualitas 

Pelayanan(X1) 

0,952 0,60 Relieble 

Kualitas Produk 

(X2) 

0,963 0,60 Relieble 

Kepuasan Nasabah 

(Y) 

0,877 0,60 Relieble 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Alpha 

Conbach seluruh variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 

0,60, maka dapat disimpulkan kuisioner kualitas pelayanan (X1), 

kualitas produk (X2) dan kepuasan nasabah (Y) dinyatakan 

relieble atau handal, sehingga dapat mengukur indikator-indikator 

variabel dalam penelitian ini dengan tepat. 

                                                           
17 Edy Supriyadi, Perangkat Lunak Statistik (Jakarta: IKAPI, 2014), 29.  
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3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji data yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, 

guna menjawab hipotesis penelitian.18 Ada banyak jenis pengujian 

asumsi klasik diantaranya: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian 

yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena 

data dikatakan baik apabila data menyerupai distribusi normal. Uji 

distribusi normal merupakan sebuah syarat untuk semua jenis uji 

statistik. Uji normalitas dilakukan dengan uji nilai Kolmogorov 

Smirnov. Apabila nilai probabilitias > 0,05 maka data berdistribusi  

normal, sedangkan jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal.19 

b. Uji Autokerelasi 

Autokorelasi yaitu korelasi atau hubungan antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang.20 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dapat dilakukan melalui nilai uji Durbin-Watson.  

 

                                                           
18 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferesnsial  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2016), 92.  
19 Ibid., 93. 
20 Ibid., 100. 
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Tabel 3.5 

Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Durbin-Watson Simpulan 

JikadU ≤ dW≤ (4-dU) TidakadaAutokorelasi 

JikadW ≤ dL Ada AutokorelasiPositif 

JikadW ≥ (4-dL) Ada AutokorelasiNegatif 

Jika dU ≤ dW ≤ dL atau (4-

dU) ≤ dW≤ (4-dL) 

AutokorelasiTidakDapatDitentukan 

 

c. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas merupakan sebuah syarat untuk seluruh uji 

hipotesis regresi.21 Uji multikolonieritas digunakan untuk melihat 

kesalahan standar estimasi model dalam sebuah penelitian. Menguji 

kasus multikolonieritas dengan menggunakan patokan VIF dan 

koefisien korelasi antarvariabel bebas. Apabila VIF  suatu model < 

10 dan Tolerance> 0,1 maka model tersebut dinyatakan bebas dari 

masalah multikolonieritas. Jika nilai VIF > 10 dan Tolerance< 0,1 

maka terjadi multikolonieritas. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas yaitu varians variabel dalam model yang tidak 

sama. Konsekuensi heterokedastisitas dalam model regresi 

merupakan penaksir yang diperoleh secara tidak efisien., baik dalam 

                                                           
21 Ibid., 102. 
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sampel kecil atau sampel besar.22 Dalam penelitian ini uji 

heterokedastisitas di uji dengan menggunakan uji glejser dengan 

hasil probabilitas dinyatakan signifikan jika nilai signifikansi diatas 

tingkat kepercayaan 5%. Uji glejser secara umum dinotasikan 

sebagai berikut:23 

 |𝑒| = 𝑏1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑣 

 Keterangan: 

│e│ = Nilai absolute dari yang dihasilkan dari regresi model 

 b = Koefisien 

 x = Variabel penjelas 

Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi 

residual maka dapat dipastikan memiliki masalah heterokedastisitas. 

4. Analisis Regresi 

a. Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk model hubungan antara satu variabel 

dependen dengan variabel independen. Dalam hubungan ini variabel 

bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh 

perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel 

Y secara tetap. Maka, persamaan regresi linier sederhana adalah: 

𝑌 = 𝑎 +  𝛽𝑋 + 𝑒 

Dimana: 

Y : Variabel dependen 

                                                           
22 Ibid., 103. 
23 Adryan Setyadharma, Uji Asumsi Klasik dengan SPSS 16.0, (Semarang: Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2010), 8. 
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a : Konstanta 

β : Koefisien regresi pada variabel X 

e : Error 

b. Regresi Berganda 

Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidak hubungan fungsional atau 

hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan variabel 

terikat.24 Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:25 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝜀 

Keterangan: 

Y = Kepuasan Nasabah 

a = Konstanta 

b1b2 = koefisien regresi 

X1 = Kualitas Pelayanan 

X2 = Kualitas Produk 

𝜀   = Standar Error 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

     Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen (Y) 

                                                           
24Riduwan, Dasar-Dasar Statistika(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 252. 
25 Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 127. 
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dengan = 0,05 atau 5%. Jika thitung  > t tabel, maka terdapat pengaruh 

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen.26 Jika thitung < t tabel, maka tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat tingkat pengaruh variabel bebas (X) 

secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Uji ini digunakan untuk 

menguji ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau simultan.27 

Prinsip yang digunakan dalam uji ini adalah apabila mean dari 

kelompok bagian sangat berbeda satu dengan yang lain, maka 

variance kombinasi dari seluruh kelompok akan jauh lebih besar dari 

variance masing-masing kelompok bagian. Distribusi sampling harga 

statistik F dapat didefinisikan sebagai berikut:28 

𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
 

     Untuk harga berbagai degree of freedom yaitu dengan α= 0,05 

dengan α= 0,01, dalam penelitian ini menggunakan α= 0,05. Analisis 

yang digunakan untuk pengujian hipotesis tentang k mean disebut 

dengan analysis of variance (ANOVA) dengan kriteria:29 

Jika F hitung  > F tabel maka H₀ ditolak 

                                                           
26 Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 72. 
27 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 

2012), 123. 
28 Pangestu Subagyo dan Djarwanto, Statistik Induktif (Yogyakarta: BPFE-

YOGYAKARTA, 2014), 233. 
29 Ibid., 236. 
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Jika Fhitung < Ftabel maka H₀ diterima 

6. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada persamaan regresi linernya, dihitung 

menggunakan rumus:30 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Dimana : 

R2 = koefisien determinasi/proporsi keragaman/variabilitas total 

disekitar nilai tengah y yang dapat dijelaskan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam prosentase) 

                                                           
30 Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 133. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil BRI Syariah KC Madiun 

a. Sejarah berdirinya BRI Syariah 

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 

2007 saat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi 

Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia 

pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 

10/67/KEP/GBI/DpG/2008, PT. BRI Syariah kemudian secara 

resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah 

pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat 

menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.1 

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah 

ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank 

Rakyat Indonesia (persero) Tbk., untuk melebur kedalam PT. BRI 

Syariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang 

berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang 

bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan 

kepada kegiatan operasional BRI Syariah. 

Sejak tahun 2010 PT. BRI Syariah berhasil mendudukan 

diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. 

                                                           
1 BRI Syariah, Annual Report dalam www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 16 Mei 

2019, 11.46) 

http://www.brisyariah.co.id/
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PT. BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan 

inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 

perusahaan. Salah satunya yaitu dengan membangun kerjasama 

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

Bentuk pemanfaatan jaringan PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk. yaitu untuk membangun kantor layanan Syariah 

perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat. Pada tahun2013, PT. BRI Syariah merintis usaha 

dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk 

merealisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No. 

15/2272/Dpbs.  Kantor cabang BRI Syariah sekarisedenan  Madiun 

terletak di Jl. Mohammad Husni Thamrin No. 3, Klegen, Oro-Oro 

Ombo, Madiun. Sejak berada di jalan MH. Thamrin, perusahaan 

terbut mengalami berkembangan dan bertumbuhan sangatlah cepat 

sehingga BRISyariah KC Madiun menjadi tersebar di berbagai 

wiliayah diantaranya terletak di Ponorogo, Magetan dan Ngawi.2 

b. Visi-Misi BRI Syariah 

Berikut ini visi dan misi BRI Syariah: 

Visi :  

Menjadi bank ritel moderen terkemuka dengan pelayanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

                                                           
2Muh. Ali Najamuddin, Wawancara, 1 April 2019. 
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Misi : 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman fikiran. 

c. Struktur organisasi BRI Syariah KC Madiun 

Struktur Organisasi menjadi hal yang wajib untuk mengatur 

dan menjalankan semua kegiatan dalam perusahaan karena dapat 

menentukan organisasi itu sendiri  
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Profil Responden 

Objek penelitian ini merupakan nasabah tabungan Faedah pada 

BRI Syariah KC Madiun tahun 2019. Deskripsi dari responden dalam 

penelitian akan diuraikan secara deskriptif dan dibantu dengan 

penyajian dalam bentuk tabel dari jumlah responden dengan membagi 

ke dalam beberapa tabel yaitu kelompok jenis kelamin, usia, 

pendidikan dan pekerjaan. Berikut adalah uraian data responden pada 

penelitian ini. 
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a. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Dari tabel di atas diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin 

responden, sebagian besar adalah perempuan sebanyak 56 responden 

(58,4%). Sedangkan hampir setengahnya adalahlaki-laki sebanyak 40 

responden (41,6%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

nasabah BRI Syariah KC Madiun adalah perempuan. 

b. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan usia, responden dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Frekuensi Persentase 

1. 41 tahun- 50 tahun 21 21,88% 

2. 31 tahun – 40 tahun  16 16,7% 

3 21 tahun – 30 tahun 27 28,12% 

4 ≤ 20 Tahun 32 33,3% 

Total 96 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa berdasarkan usia 

hampir setengahnya berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 32 

responden (33,3%), dan sebagian kecil berusia 31 tahun-40 tahun 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1. Laki-laki 40 41,6% 

2. Perempuan 56 58,4% 

Total 96 100% 



53 
 

 

sebanyak 16 responden (16,7%). Maka dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas nasabah BRI Syariah KC Madiun berusia kurang dari 20 

tahun. 

c. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan pendidikan, responden dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Frekuensi Persentase 

1. S2 16 16,67% 

2. S1 43 44,79% 

3 SMA 37 38,54% 

Total 96 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa berdasarkan 

pendidikan, hampir setengahnya berpendidikan S1 sebanyak 43 

responden (44,79). Dan sebagian kecil berpendidikan S2 sebanyak 16 

responden (16,67%). Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

nasabah BRI Syariah KC Madiun berpendidikan S1. 

d. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan pekerjaan, responden dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1. Wiraswasta  42 43,75% 

2. Swasta  28 29,17% 

3 ASN 26 27,08% 

Total 96 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa berdasarkan 

pekerjaan hampir setengahnya, bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 

42 responden  (43,75%), dan sebagian kecil bekerja sebagai ASN 

sebanyak 26 responden (27,08%). Maka dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas nasabah BRI Syariah KC Madiun bekerja wiraswasta.  

3. Deskripsi Jawaban Responden 

Kuesioner diberikan kepada 96 responden untuk menjawab 

pernyataan-pernyataan dan kuesioner penelitian dengan skala sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan 

penyajian data sebagai berikut: 

a. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan yaitu kemampuan perusahaan dalam 

memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas dalam melayani 

konsumennya. Deskripsi jawaban responden terhadap kuesioner 

variabel kualitas pelayanan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kualitas Pelayanan (X1) 

 

No Kategori Frekuensi Persentase Kesimpulan 

1 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

50 

39 

7 

0 

0 

52% 

41% 

7% 

0% 

0% 

Mayoritas responden  

sangat setujuBRI 

Syariah KC Madiun 

mempunyai ruang 

tunggu yang nyaman 
Total 96 100% 

2 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

19 

34 

43 

0% 

0% 

20% 

35% 

45% 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju 

jika pegawai BRI 

Syariah KC Madiun 

berpenampilan tidak 

menarik Total 96 100% 



55 
 

 

3 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

49 

45 

2 

0 

0 

51% 

47% 

2% 

0% 

0% 

Mayoritas responden  

sangat setuju 

karyawan BRI 

Syariah KC Madiun 

sangat cepat dalam 

melayani Total 96 100% 

4 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

15 

33 

48 

0% 

0% 

16% 

34% 

50% 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju 

jika pembukaan 

rekening tabungan 

Faedah  

membutuhkan waktu 

yang lama Total 96 100% 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

47 

35 

14 

0 

0 

49% 

36% 

15% 

0% 

0% 

Mayoritas responden 

sangat setuju 

karyawan BRI 

Syariah KC Madiun 

mampu mengatasi 

kesulitan yang 

dirasakan Total 96 100% 

6 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

13 

43 

40 

0% 

0% 

14% 

44% 

42% 

Mayoritas responden 

tidak setuju jika 

karyawan BRI 

Syariah KC Madiun 

kurang menanggapi 

keluhan nasabah. Total 96 100% 

7 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

 

63 

22 

11 

0 

0 

 

66% 

23% 

11% 

0% 

0% 

Mayoritas responden 

sangat setuju 

karyawan BRI 

Syariah KC Madiun 

bekerja terampil dan 

profesional 

 
Total 96 100% 

8 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

7 

28 

61 

0% 

0% 

7% 

29% 

64% 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju 

jika bertransaksi di 

BRI Syariah KC 

Madiun tidak aman 
Total 96 100% 
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9 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

19 

73 

4 

0 

0 

20% 

76% 

4% 

0% 

0% 

Mayoritas responden 

setuju karyawan BRI 

Syariah KC Madiun 

mendengarkan 

keluhan dan saran 

nasabah 

 Total 96 100% 

10 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

5 

30 

61 

0% 

0% 

5% 

31% 

64% 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju 

jika karyawan BRI 

Syariah KC Madiun 

tidak memahami 

kebutuhan nasabah 

dalam bertransaksi 

 Total 96 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel kualitas pelayanan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kualitas Pelayanan(X1) 

Item 

Skor 

5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

X1.1 50 52% 39 41% 7 7% 0 0% 0 0% 

X1.2 0 0% 0 0% 19 20% 34 35% 43 45% 

X1.3 49 51% 45 47% 2 2% 0 0% 0 0% 

X1.4 0 0% 0 0% 15 16% 33 34% 48 50% 

X1.5 47 49% 35 36% 14 15% 0 0% 0 0% 

X1.6 0 0% 0 0% 13 14% 43 44% 40 42% 

X1.7 63 66% 22 23% 11 11% 0 0% 0 0% 

X1.8 0 0% 0 0% 7 7% 28 29% 61 64% 

X1.9 19 20% 73 76% 4 4% 0 0% 0 0% 

X1.10 0 0% 0 0% 5 5% 30 31% 61 64% 

RATA-RATA 23 24 21 22 10 10 17 17 25 26,5 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 
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Berdasarkan distribusi jawaban responden dan rekapitulasi 

jawaban responden menunjukkan bahwa kemampuan BRI Syariah 

KC Madiun dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 

nasabahnya memiliki kategori sangat baik. 

b. Kualitas Produk 

Kualitas produk yaitu dimana sebuah produk memiliki nilai 

yang lebih di mata pelanggan serta posisi dimana pelanggan kita 

kembali dan produk tidak dikembalikan. Deskripsi jawaban 

responden terhadap kuesioner variabel kualitas produk adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kualitas Produk (X2) 

No Kategori Frekuensi Persentase Kesimpulan 

1 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

51 

38 

7 

0 

0 

53% 

40% 

7% 

0% 

0% 

Mayoritas responden 

sangat setuju setoran 

pembukaan tabungan 

Faedah di BRI Syariah 

KC Madiun sesuai 

dengan kemampuan Total 96 100% 

2 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

1 

19 

33 

43 

 

0% 

1% 

20% 

34% 

45% 

 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju jika 

keuntungan bagi hasil 

tidak sesuai dengan 

harapan nasabah 

Total 96 100% 

3 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

50 

44 

2 

0 

0 

52% 

46% 

2% 

0% 

0% 

Mayoritas responden 

sangat setuju produk 

tabungan Faedah di 

BRI Syariah KC 

Madiun sesuai 

kebutuhan Total 96 100% 
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4 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

15 

34 

47 

 

0% 

0% 

16% 

35% 

49% 

 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju jika 

tidak merasakan 

manfaat menabung 

tabungan Faedah di 

BRI Syariah KC 

Madiun 
Total 96 100% 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

79 

17 

0 

0 

0 

82% 

18% 

0% 

0% 

0% 

Mayoritas responden 

sangat setuju fasilitas e-

banking di tabungan 

Faedah mudah diakses 

Total 96 100% 

6 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

15 

41 

40 

 

0% 

0% 

16% 

43% 

41% 

 

Mayoritas responden 

tidak setuju jika bagi 

hasil tabungan Faedah 

tidak menarik 

Total 96 100% 

7 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

65 

24 

7 

0 

0 

68% 

25% 

7% 

0% 

0% 

Mayoritas responden 

sangat setuju 

keuntungan bagi hasil 

tabungan Faedah di 

BRIS KC Madiun lebih 

besar dari bank lainnya  Total 96 100% 

8 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

1 

15 

22 

58 

 

0% 

1% 

16% 

23% 

60% 

 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju jika 

ATM tabungan Faedah 

di BRI Syariah KC 

Madiun cepat rusak dan 

usang 

Total 96 100% 

9 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

15 

71 

10 

0 

0 

 

16% 

74% 

10% 

0% 

0% 

 

Mayoritas responden 

setuju produk tabungan 

Faedah di BRIS KC 

Madiun menggunakan 

sistem yang 

memudahkan nasabah. 

Total 96 100% 

10 
Sangat Setuju 

Setuju 

0 

0 

0% 

0% 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju jika 
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Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

9 

29 

58 

9% 

30% 

61% 

Jumlah minimal 

Setoran tabungan 

Faedah di BRIS KC 

Madiun setiap bulannya 

memberatkan nasabah Total 96 100% 

11 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

 

69 

21 

6 

0 

0 

 

 

72% 

22% 

6% 

0% 

0% 

 

Mayoritas responden 

sangat setuju produk 

tabungan Faedah tidak 

memiliki potongan 

biaya admin setiap 

bulannya. 

Total 96 100% 

12 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

6 

32 

58 

0% 

0% 

6% 

34% 

60% 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju jika 

biaya setoran awal 

pembukaan tabungan 

Faedah sangat mahal. 
Total 96 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel kualitas produk adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kualitas Produk(X2) 

Item 

Skor 

5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

X2.1 51 53% 38 40% 7 7% 0 0% 0 0% 

X2.2 0 0% 1 1% 19 20% 33 34% 43 45% 

X2.3 50 52% 44 46% 2 2% 0 0% 0 0% 

X2.4 0 0% 0 0% 15 16% 34 35% 47 49% 

X2.5 79 82% 17 18% 0 0% 0 0% 0 0% 

X2.6 0 0% 0 0% 15 16% 41 43% 40 41% 

X2.7 65 68% 24 25% 7 7% 0 0% 0 0% 

X2.8 0 0% 1 1% 15 16% 22 23% 58 60% 

X2.9 15 16% 71 74% 10 10% 0 0% 0 0% 

X2.10 0 0% 0 0% 9 9% 29 30% 58 61% 

X2.11 69 72% 21 22% 6 6% 0 0% 0 0% 

X2.12 0 0 0 0 6 6% 32 34% 58 60% 

RATA-RATA 27 29 18 20 9 10 16 17 25 26 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 
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Berdasarkan distribusi jawaban responden dan rekapitulasi 

jawaban responden menunjukkan bahwa kemampuan BRI Syariah KC 

Madiun dalam memberikan produk yang berkualitas kepada 

nasabahnya memiliki kategori sangat baik. 

c. Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah adalah perbedaan antara harapan sebelum 

pembelian dengan kinerja yang dirasakan setelah pembelian.3 

Deskripsi jawaban responden terhadap kuesioner variabel kepuasan 

nasabah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kepuasan Nasabah(Y) 

No Kategori Frekuensi Persentase Kesimpulan 

1 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setu\ju 

Sangat Tidak Setuju 

48 

40 

8 

0 

0 

50% 

42% 

8% 

0% 

0% 

Mayoritas responden  

sangat setuju Secara 

keseluruhan,pelayanan 

dan produk tabungan 

Faedah di BRI Syariah 

KC Madiun memuaskan 

 
Total 96 100% 

2 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

20 

35 

41 

0% 

0% 

21% 

36% 

43% 

Mayoritas responden  

sangat tidak setuju jika 

Pelayanan produk 

tabungan Faedah di BRI 

Syariah KC Madiun 

mengecewakan nasabah. Total 96 100% 

3 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

48 

45 

3 

0 

0 

50% 

47% 

3% 

0% 

0% 

Mayoritas responden  

sangat setuju Pelayanan 

dan produk tabungan 

Faedah BRI Syariah KC 

Madiun memenuhi 

harapan nasabah Total 96 100% 

                                                           
3 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa dan Teori (Bandung: Alfabeta, 2015), 

18 
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4 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

16 

34 

46 

0% 

0% 

17% 

35% 

48% 

Mayoritas responden 

sangat tidak setuju jika 

pegawai BRI Syariah KC 

Madiun dalam melayani 

transaksi tabungan 

Faedah tidak sesuai 

dengan harapan nasabaah Total 96 100% 

5 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

57 

31 

8 

0 

0 

59% 

32% 

9% 

0% 

0% 

Mayoritas responden 

sangat setuju BRI 

Syariah KC Madiun 

mempunyai pelayanan 

dan produk yang ideal 

dibandingkan pesaing 
Total 96 100% 

6 

Sangat Setuju 

Setuju 

Netral 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

0 

0 

20 

38 

38 

0% 

0% 

20% 

40% 

40% 

Mayoritas responden 

tidak setuju jika 

Pelayanan tabungan 

Faedah di BRI Syariah 

KC Madiun kurang baik 
Total 96 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi jawaban 

responden untuk variabel kepuasan nasabah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kepuasan Nasabah (Y) 

Item 

Skor 

5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

Y1.1 48 50% 40 42% 8 8% 0 0% 0 0% 

Y1.2 0 0% 0 0% 20 21% 35 36% 41 43% 

Y1.3 48 50% 45 47% 3 3% 0 0% 0 0% 

Y1.4 0 0% 0 0% 16 17% 34 35% 46 48% 

Y1.5 51 53% 31 32% 8 9% 0 0% 0 0% 

Y1.6 0 0% 0 0% 20 20% 38 40% 38 40% 

RATA-RATA 26 26 19 20 13 13 19 19 20 22 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 
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Berdasarkan distribusi jawaban responden dan rekapitulasi 

jawaban responden menunjukkan bahwa kemampuan  BRI Syariah 

KC Madiun dalam memberikan pelayanan dan produk yang 

berkualitas dapat memberikan kepuasan nasabahnya memiliki 

kategori sangat baik. 

4. Analisis StatistikDeskriptif 

Analisis statistik deskriptif yaitu salah satu bentuk analisis dari 

penelitian kuantitatif. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis 

dengan cara mendeskripsikan data.4 Dalam statistik deskriptif terdapat 

pendeskripsian nilai  mean, standar deviasi, minimum dan maximum.5 

berikut hasil dari uji analisis statistik deskriptif. 

Tabel 4.11 

Uji analisis statistikdeskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

KualitasPelayanan 96 25,00 34,00 28,5313 1,81197 

KualitasProduk 96 29,00 42,00 35,3438 2,25168 

KepuasanNasabah 96 13,00 20,00 16,8750 1,49561 

Valid N (listwise) 96     

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Analisis statistik deskriptif dari masing-masing penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Kualitas pelayanan memiliki nilai minimum sebesar 25 dan nilai 

maksimum sebesar 34. Rata-rata kualitas pelayanan sebesar 28,53. 

                                                           
4 Getut Pramesti, Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22 (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2014), 29. 
5 Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2016, 4. 
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Dan standart deviasi yang dimiliki sebesar 1,811 yang 

menunjukkan data kualitas pelayanan memiliki variasi yang tinggi. 

b. Kualitas produk memiliki nilai minimum sebesar 29 dan nilai 

maksimum sebesar 42. Rata-rata kualitas produk sebesar 35,34. 

Dan standart deviasi yang dimiliki sebesar 2,251 yang 

menunjukkan data kualitas produk dari responden memiliki variasi 

yang tinggi. 

c. Kepuasan nasabah memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai 

maksimum sebesar 20. Rata-rata kepuasan nasabah sebesar 16,87. 

Dan standart deviasi yang dimiliki sebesar 1,495 yang 

menunjukkan data kepuasan nasabah dari responden memiliki 

variasi yang tinggi. 

5. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati 

normal, karena data dikatakan baik apabila data menyerupai 

distribusi normal. Uji distribusi normal merupakan sebuah syarat 

untuk semua jenis uji statistik. Uji normalitas dilakukan dengan uji 

nilai Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai probabilitias > 0,05 maka 

data berdistribusi  normal, sedangkan jika nilai probabilitas < 0,05 
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maka data tidak berdistribusi normal.6 Berikut hasil dari uji 

normalitas: 

Tabel 4.12 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized 

Residual 

N 96 

Normal Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

,98941769 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,056 

Positive ,056 

Negative -,049 

Kolmogorov-Smirnov Z ,547 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,926 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa hasil  uji 

normalitas pada  tabel one-sample kolmogorov-smirnov test 

diperoleh nilai Asymp sig 0,926 lebih besar dari 0,05. Maka data 

dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi yaitu korelasi atau hubungan antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang.7 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

                                                           
6 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferesnsial  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2016), 92. 
7 Ibid., 100. 
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dapat dilakukan melalui  uji Durbin-Watson. Berikut hasil dari uji 

autokorelasi: 

Tabel 4.13 

Uji autokorelasi 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji 

autokorelasi dengan nilai dW = 2,189, kemudian mencari  nilai dU 

dan dL pada N = 96 dan k = 2. Diperoleh nilai dU = 1,7103 dan 

nilai dL = 1,6254.  Jadi dU < Dw < (4 – dU) ⟺1,7103 < 2,189 

<2,289. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak ada 

masalah autokorelasi.  

c. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas merupakan sebuah syarat untuk 

seluruh uji hipotesis regresi.8 Uji multikolonieritas digunakan 

untuk melihat kesalahan standar estimasi model dalam sebuah 

penelitian. Menguji kasus multikolonieritas dengan menggunakan 

patokan VIF dan koefisien korelasi antarvariabel bebas. Apabila 

VIF  suatu model < 10 dan Tolerance> 0,1 maka model tersebut 

dinyatakan bebas dari masalah multikolonieritas. Jika nilai VIF > 

                                                           
8 Ibid., 102. 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,685a ,469 ,458 1,10144 2,189 

a. Predictors: (Constant), KualitasProduk, KualitasPelayanan 

b. Dependent Variable: KepuasanNasabah 
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10 dan Tolerance< 0,1 maka terjadi multikolonieritas. Berikut hasil 

dari uji multikolonieritas: 

Tabel 4.14 

Uji Multikolonieritas 

 
Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel coefficients di atas menunjukkan kedua 

variabel nilai VIF kualitas pelayanan dan kualitas produk sebesar 

1,164  atau kurang dari 10 maka tidak ada masalah 

multikolonieritas dalam penelitian ini. 

d. Uji heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas yaitu varians variabel dalam model yang 

tidak sama. Konsekuensi heterokedastisitas dalam model regresi 

merupakan penaksir yang diperoleh secara tidak efisien., baik 

dalam sampel kecil atau sampel besar.9 Dalam penelitian ini uji 

heterokedastisitas di uji dengan menggunakan uji glejser dengan 

hasil probabilitas dinyatakan signifikan jika nilai signifikansi diatas 

tingkat kepercayaan 5%. Berikut hasil dari uji heterokedastisitas: 

 

 

                                                           
9 Ibid., 103. 
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Tabel 4.15 

Uji Heterokedastisitas 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel coefficients di atas menunjukkan  bahwa 

nilai Sig variabel kualitas pelayanan sebesar 0,226 dan nilai Sig 

variabel kualitas produk sebesar 0,926. Seluruh variabel dalam 

penelitian ini memiliki nilai Sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

6. Analisis Regresi 

a. Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk model hubungan antara satu variabel 

dependen dengan variabel independen. Dalam hubungan ini 

variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan 

diikuti oleh perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan 

pada variabel Y secara tetap. Maka, persamaan regresi linier 

sederhana adalah: 

𝑌 = 𝑎 +  𝛽𝑋 + 𝑒 

Dimana: 

Y : Variabel dependen 

a : Konstanta 
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β : Koefisien regresi pada variabel X 

e : Error 

1) Kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI Syariah 

KC Madiun 

Tabel 4.16 

Uji Analisis Regresi Sederhana 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel coefficients di atas diperoleh model regresi 

linier sederhana sebagai berikut : 

Y = 2,786 + 0,493x 

a) Konstanta sebesar 2,786 menyatakan bahwa jika variabel 

kualitas pelayanan 0 maka kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI Syariah 

KC Madiun sebsar 2,786 satuan dengan asumsi faktor-

faktor lain dianggap tetap. 

b) Koefisien regresi kualitas pelayanan sebesar 0,493. 

Artinya jika variabel independen lainnya nilai tetap, 

sedangkan kualitas pelayanan mengalami peningkatan 

sebesar 1 satuan, maka kepuasan nasabah dalam 
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menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI Syariah 

KC Madiun sebesar 0,493 satuan dengan asumsi faktor-

faktor lain dianggap tetap. 

2) Kualitas produk terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI Syariah 

KC Madiun 

Tabel 4.17 

Uji Analisis Regresi Sederhana 

 

 

 

 

 Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

a) Konstanta sebesar 4,382  menyatakan bahwa jika variabel 

kualitas produk 0 maka kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah  pada BRI 

Syariah KC Madiun sebesar 4,382 satuan dengan asumsi 

faktor-faktor lain dianggap tetap. 

b) Koefisien regresi kualitas produk sebesar 0,353. Artinya 

jika variabel independen lainnya nilai tetap, sedangkan 

kualitas produk  mengalami peningkatan sebesar 1 

satuan, maka kepuasan nasabah dalam menggunakan 

produk tabungan Faedah  pada BRI Syariah KC Madiun 
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sebesar 0,493 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain 

dianggap tetap. 

b. Regresi Berganda 

Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk meramalkan 

nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel 

terikat untuk membuktikan ada atau tidak hubungan fungsional 

atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan 

variabel terikat.10 Model regresi berganda dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:11 Berikut hasil dari uji analisis regresi 

berganda: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝜀 

Keterangan: 

Y = Kepuasan Nasabah 

a = Konstanta 

b1b2 = koefisien regresi 

X1 = Kualitas Pelayanan 

X2 = Kualitas Produk 

𝜀   = Standar Error 

 

 

 

 

                                                           
10Riduwan, Dasar-Dasar Statistika,(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 252. 
11 Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 127. 
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Berikut hasil uji analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini: 

Tabel 4.18 

Uji analisis regresi berganda 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas maka diperoleh 

model regresi berganda sebagai berikut: 

 

Berdasarkan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar -2,472 menunjukkan bahwa jika variabel 

kualitas  pelayanan  dan  kualitas  produk adalah 0, maka 

kepuasan nasabah dalam  menggunakan produk tabungan  Faedah 

pada Bank BRI Syariah KC Madiunsebesar -2,472  satuan dengan 

asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus). 

b. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,384 

menunjukkan bahwa apabila variabel independen lainnya  

nilainya tetap, sedangkan kualitas pelayanan mengalami 

peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepuasan nasabah dalam 

menggunakan  produk tabungan Faedah pada Bank BRI Syariah 

KC Madiun akan meningkat sebesar 0,384 satuan dengan asumsi 

Y = -2,472 + 0,384X1+ 0,237X2 + e 
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faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus). Koefisien 

bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan nasabah. Semakin tinggi kualitas 

pelayanan maka semakin tinggi kepuasan nasabahdalam 

menggunakan produk tabungan  Faedah pada Bank BRI Syariah 

KC Madiun. 

c. Nilai koefisien regresi variabel  intrinsik sebesar 0,237 

menunjukkan bahwa apabila variabel  independen lainnya 

nilainya tetap, sedangkan kualitas produk mengalami peningkatan 

sebesar 1 satuan, maka kepuasan dalam menggunakan produk 

tabungan Faedah pada Bank BRI Syariah KC Madiunakan 

meningkat  sebesar 0,237 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain 

dianggap tetap (ceterus paribus). Koefisien bernilai positif artinya 

terjadi hubungan searah antara kualitas produk dengan kepuasan 

nasabah. Semakin tinggi kualitas produk maka semakin tinggi 

kepuasan nasabahdalam menggunakan produk tabungan Faedah 

pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

7. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

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

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen 
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terhadap variabel dependen.12 Jika thitung < t tabel, maka tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Berikut hasil dari uji T: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji T 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

1) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah dalam menggunakan produk tabungan 

Faedah pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

thitung sebesar 5,712 dan nilai Sig sebesar 0,000. Nilai t-

tabel dicari pada  α= 5% (karena pengujian dua sisi 

sehingga 0,05 : 2 = 0,025) maka nilai derajat kebebasan 

(df) n-k-1 ⟺ 96-2-1 = 93 (dimana k merupakan jumlah 

variabel independen). Dengan nilai df sebesar 93 maka 

diperoleh nilai ttabel sebesar 1,984. Karena nilai thitung 

sebesar 5,712 > ttabel  1,984 dan nilai Sig 0,000 <0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima dan H01 ditolak, 

                                                           
12 Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 72. 
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artinya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah dalam menggunakan produk tabungan 

Faedah pada Bank BRI Syariah KC Madiun.. Grafik uji 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Uji T variabel kualitas pelayanan 

 

 

 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan grafik di atas nilai thitung sebesar 5,712 

> ttabel  1,984 (berada didaerah yang diarsir) dengan  nilai 

Sig 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 

diterima dan H01 ditolak artinya kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabahdalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI 

Syariah KC Madiun. 

2) Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan nasabah 

dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada 

Bank BRI Syariah KC Madiun. 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

thitung sebesar 4,379 dan nilai sig sebesar 0,000. Pada α= 5% 

(karena pengujian dua sisi sehingga 0,05 : 2 = 0,025) maka 

-1,984 1,984 5,712 
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nilai derajat kebebasan (df) n-k-1 ⟺ 96-2-1 = 93 (dimana 

k merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai df 

sebesar 93 maka diperoleh nilai ttabel sebesar1,984. Karena 

nilai thitung sebesar 4,379> ttabel  1,984 dan nilai Sig 0,000 < 

0,05 maka dapat disimpulkan  bahwa Ha2 diterima dan H02 

ditolak, artinya kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabahdalam menggunakan produk 

tabungan Faedah pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

Grafik uji hipotesis adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Uji T variabel kualitas produk 

 

 

 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan grafik di atas nilai thitung sebesar 4,379 

> ttabel  1,984 (berada didaerah yang diarsir) dengan  nilai 

Sig 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 

diterima dan H02 ditolak artinya kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI 

Syariah KC Madiun. 

b. Uji F 

-1,984 1,984 4,379 
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 Uji ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh 

yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara bersama-sama atau simultan.13 Dengan kriteria Jika fhitung> 

ftabel maka H0 ditolak dan jika fhitung< ftabel maka H0 diterima. 

Berikut hasil dari uji F: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

B

  Berdasarkan  tabel di atas diperoleh hasil nilai fhitung  sebesar 

41,080 dan nilai sig sebesar 0,000. Nilai dicari pada k-1 = 3-1= 2, 

maka  ftabel = (k; n-k)  nilai df untuk pembilang yaitu k = 2. 

Kemudian nilai df penyebut dengan cara (n-k) ⟺ (96-3) = 93, 

diperoleh nilai ftabel  sebesar 3,09. Karena nilai fhitung sebesar 41,080 

> ftabel sebesar 3,09 Maka H03 ditolak dan Ha3 diterima, artinya 

kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI Syariah KC 

                                                           
13 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 

2012), 123. 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 99,675 2 49,838 41,080 ,000b 

Residual 112,825 93 1,213   

Total 212,500 95    

a. Dependent Variable: KepuasanNasabah 

b. Predictors: (Constant), KualitasProduk, KualitasPelayanan 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 
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Madiun.. Hasil pengujian hipotesis tersebut dibuktikan dengan 

grafik dibawah ini: 

Gambar 4.4 

Uji F 

 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Nilai fhitung> ftabel  atau 41,080 > 3,09 maka dapat 

disimpulkan H03 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya kualitas 

pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam  menggunakan produk 

tabungan Faedah pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

8. Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel 

dependen.14 Berikut hasil koefisien determinasi: 

 

 

 

                                                           
14Andhita Dessy Wulansari,  Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 133. 

 

3,09 41,080 
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Tabel 4.21 

Koefisien determinasi 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas hasil koefisien determinasi pada tabel 

model summary diperoleh nilai R2 sebesar 0,469 atau 46,9%. 

Sehingga dapat disimpulkan  presentase kontribusi pengaruh kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan  produk tabungan  Faedah pada Bank BRI Syariah KC 

Madiun sebesar 46,9%. Sedangkan untuk sisanya 53,1% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian 

ini. 

B. Pembahasan 

Hasil uji statistik pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk 

terhadap kepuasan  nasabah dalam  menggunakan produk tabungan 

Faedah pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,685a ,469 ,458 1,10144 

a. Predictors: (Constant), KualitasProduk, KualitasPelayanan 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 
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Tabel 4.22 

 Rekapitulasi Hasil Penelitian  

Hipotesis Hasil Regresi Uji t Keterangan 

Pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah 

dalam menggunakan 

produk tabungan 

Faedah pada Bank BRI 

Syariah KC Madiun. 

Koefisien regresi 

variabel kualitas 

pelayanan sebesar 

0,384 yang artinya 

terdapat hubungan 

positif antara 

kualitas pelayanan 

dengan kepuasan 

nasabah. Jika 

kualitas pelayanan 

mengalami 

peningkatan maka 

kepuasan nasabah  

mengalami 

peningkatan. 

Variabel 

kualitas 

pelayanan 

memiliki nilai 

thitung sebesar 

5,712 > ttabel  

1,984 dan 

nilai Sig 0,000 

< 0,05 maka 

dapat 

disimpulkan 

bahwa Ha1 

diterima dan 

H01 ditolak,  

Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabahdalam 

menggunakan 

produk 

tabungan 

Faedah pada 

Bank BRI 

Syariah KC 

Madiun. 

Pengaruh kualitas 

produk terhadap 

kepuasan 

nasabahdalam 

menggunakan produk 

tabungan Faedah pada 

Bank BRI Syariah KC 

Madiun. 

Koefisien regresi 

variabel kualitas 

produk sebesar 

0,237  yang artinya 

terdapat hubungan 

positif antara 

kualitas produk 

dengan kepuasan 

nasabah. Jika 

kualitas produk 

mengalami 

peningkatan maka 

kepuasan nasabah 

mengalami 

peningkatan. 

Variabel 

kualitas 

produk 

memiliki nilai 

thitung sebesar 

4,379 > ttabel  

1,984dengan  

nilai Sig 0,000 

< 0,05, maka 

dapat 

disimpulkan 

bahwa Ha2 

diterima dan 

H02 ditolak. 

. 

Kualitas 

produk 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabahdalam 

menggunakan 

produk 

tabungan 

Faedah pada 

Bank BRI 

Syariah KC 

Madiun. 

Pengaruh kualitas 

pelayanan dan kualitas 

produk terhadap 

kepuasan nasabahdalam 

menggunakan produk 

tabungan Faedah pada 

Bank BRI Syariah KC 

Madiun. 

Nilai fhitung sebesar 41,080 > ftabel sebesar 3,09, 

dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H03 

ditolak dan Ha3 diterima. Artinya kualitas pelayanan 

dan kualitas produk secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada 

Bank BRI Syariah KC Madiun. 
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Koefisien determinasi 

(R2) 

Nilai R2 sebesar 0,469 atau 46,9%. Sehingga 

presentase kontribusi pengaruh kualitas pelayanan 

dan kualitas produk terhadap kepuasan nasabah 

dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada 

Bank BRI Syariah KC Madiun sebesar 46,9%. 

Sedangkan untuk sisanya 53,1% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

Hasil analisis regresi menunjukkan variabel kualitas pelayanan 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,384 bernilai positif. Artinya jika 

kualitas pelayanan mengalami peningkatan maka kepuasan nasabah 

mengalami peningkatan. Sedangkan hasil uji t mendapatkan nilai thitung  

sebesar 5,712>  ttabel sebesar 1,984 atau nilai Sig 0,000 < 0,05 sehingga H01 

ditolak dan Ha1 diterima, maka kualitas pelayanan  berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabahdalam menggunakan produk tabungan Faedah 

pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah karena 

berdasarkan data riil terdapat trend pergerakan data kepuasan nasabah 

yang selaras dengan kepuasan nasabah. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

distribusi jawaban responden pada tabel 4.5  variabel kualitas pelayanan 

tentang karyawan BRI Syariah  KC Madiun bekerja secara terampil dan 

profesional, mayoritas responden menjawab sangat setuju 66%, dan 

menjawab setuju 23%. Artinya karyawan BRI Syariah KC Madiun bekerja 

sangat terampil dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabah. Kondisi tersebut diimbangi dengan peningkatan kepuasan 
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nasabah. Hal ini dibuktikan dengan hasil distribusi jawaban responden 

pada tabel 4.9 variabel kepuasan nasabah tentang BRI Syariah KC Madiun 

mempunyai pelayanan dan produk yang ideal dibandingkan pesaing, 

mayoritas responden menjawab sangat setuju 59% dan menjawab setuju 

32%. Artinya BRI Syariah KC Madiun memberikan pelayanan dan produk 

yang sangat ideal  dibandingkan bank lain. Sehingga, ketika karyawan BRI 

Syariah KC Madiun bekerja sangat terampil dan profesional dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabah akan berdampak terhadap 

kepuasan nasabah. 

Diterimanya hipotesis pertama dalam penelitian ini  menunjukkan 

bahwa tinggi atau rendahnya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. Karena kualitas pelayanan adalah kemampuan 

perusahaan dalam memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas dalam 

melayani konsumennya. Sedangkan kepuasan nasabah adalah perbedaan 

antara harapan sebelum pembelian dengan kinerja yang dirasakan setelah 

pembelian.15Adapun menurut Irawan (2009) kualitas pelayanan 

merupakan salah faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen.16Dalam 

sektor perbankan, pelayanan yang berkualitas mampu menghasilkan 

kepuasan nasabah.17Selain itu, pelayanan juga mampu menciptakan 

hubungan yang harmonis antara pihak bank dengan nasabah. Oleh karena 

                                                           
15 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa dan Teori, 18. 
16 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2009), 37-39. 
17Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 88. 
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itu untuk meningkatkan kepuasan nasabah, bank syariah harus 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Suryani (2010) yang 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan  terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BNI’46 Cabang UIN Syarif Hidayatullah 

Ciputat.18 

2. Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan nasabah 

Hasil analisis regresi menunjukkan variabel kualitas produk 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,237 bernilai positif. Artinya jika 

kualitas produk mengalami peningkatan maka kepuasan nasabah 

mengalami peningkatan. Sedangkan hasil uji t mendapatkan nilai thitung  

sebesar 4,379 >  ttabel sebesar 1,984atau nilai Sig 0,000 < 0,05 sehingga H02 

ditolak dan Ha2 diterima, maka kualitas produk  berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan produk tabungan Faedah 

pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah karena 

berdasarkan data riil terdapat trend pergerakan data kepuasan nasabah 

yang selaras dengan kepuasan nasabah. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

distribusi jawaban responden pada tabel 4.7  variabel kualitas produk 

tentang produk tabungan Faedah tidak memiliki potongan biaya admin 

setiap bulannya, mayoritas responden menjawab sangat setuju 72%, dan 

menjawab setuju 22%. Artinya produk tabungan Faedah tidak 

                                                           
18Suryani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Dan 

Dampaknya Terhadap Loyalitas,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2010), 114. 
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memberatkan nasabah karena tidak ada potongan biaya admin setiap 

bulannya. Kondisi tersebut diimbangi dengan peningkatan kepuasan 

nasabah. Hal ini dibuktikan dengan hasil distribusi jawaban responden 

pada tabel 4.9 variabel kepuasan nasabah tentang BRI Syariah KC Madiun 

mempunyai pelayanan dan produk yang ideal dibandingkan pesaing, 

mayoritas responden  menjawab sangat setuju 59% dan menjawab setuju 

32%. Artinya BRI Syariah KC Madiun memberikan pelayanan dan produk 

yang sangat ideal  dibandingkan bank lain. Sehingga, tidak adanya 

potongan biaya admin setiap bulannya pada produk tabungan Faedah 

berdampak terhadap kepuasan nasabah. 

Diterimanya hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa tinggi rendahnya kualitas produk mempengaruhi kepuasan nasabah. 

Karena kualitas produk  yaitu dimana sebuah produk memiliki nilai yang 

lebih di mata pelanggan serta posisi dimana pelanggan kita kembali dan 

produk tidak dikembalikan. Sedangkan kepuasan nasabah adalah 

perbedaan antara harapan sebelum pembelian dengan kinerja yang 

dirasakan setelah pembelian.19 Adapun menurut Irawan (2009) kualitas 

produk merupakan salah faktor yang mempengaruhi kepuasan.20 Kualitas 

produk perbankan dapat mempengaruhi kepuasan nasabah.21 Selain itu 

produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai lebih dibandingkan 

dengan produk yang dimiliki pesaing. Oleh karena itu, untuk 

                                                           
19 Muhammad Adam, Manajemen Pemasaran Jasa dan Teori, 18. 
20 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan, 37-39. 
21 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 88. 
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meningkatkan kepuasan nasabah bank syariah harus meningkatkan 

kualitas produknya. 

 Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Nila Nadhiroh 

(2016) yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah diBank Muamalat Indonesia KCP 

Tulungagung.22 

3. Pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan 

nasabah 

Hasil pengujian simultan mendapatkan nilai fhitung sebesar 41,080 > 

ftabel sebesar 3,09 atau nilai Sig 0,000  < 0,05, sehingga H03 ditolak dan Ha3 

diterima, maka kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah BRI Syariah KC 

Madiun. Hasil pengujian tersebut juga didukung dengan nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,469 yang menunjukkan presentase kontribusi 

pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah dalam menggunakan produk tabungan Faedah pada Bank BRI 

Syariah KC Madiunsebesar 46,9%. 

Diterimanya hipotesis ketiga menunjukkan bahwa jika kualitas 

pelayanan dan kualitas produk mengalami peningkatan secara bersama-

sama maka kepuasan yang dirasakan nasabah akan meningkat.  Menurut 

Irawan (2009) kualitas pelayanan dan kualitas produk merupakan faktor 

                                                           
22 Nila Nadhiroh, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Penerapan Nilai Islam Terhadap 

Kepuasan Nasabah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung,” Skripsi (Tulungagung: 

IAIN Tulungagung, 2016), 103.  
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yang mempengaruhi kepuasan.23 Kualitas pelayanan terlihat pada 

karyawan bank syariah yang sangat terampil dan profesional dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabah. Sedangkan kualitas produk 

ditunjukkan dengan tidak adanya potongan biaya admin produk tabungan 

Faedah setiap bulannya. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan dan 

produk yang ideal dibandingkan bank lain. Oleh karena itu, adanya sinergi 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk akan 

berdampak pada kepuasan nasabah. Menurut Sumarwan (2012), ketika 

pelanggan merasa puas akan pelayanan yang didapatkan dari proses 

transaksi dan produk yang telah didapatkan, kemungkinan besar mereka 

kembali lagi untuk melakukan pembelian.24 

 

 

 

                                                           
23 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan, 37-39. 
24 Ujang Sumarwan, dkk, Riset Pemasaran dan Konsumen  (Bogor: IPB Press, 2012), 189. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian mengenai Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk tabungan Faedah pada BRI Syariah KC Madiun 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kualitas pelayanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah (Y) yaitu diperoleh nilai thitung 5,712> ttabel  1,984dan nilai Sig 

0,000 < 0,05. Hal ini disebabkan oleh karyawan BRI Syariah KC 

Madiun yang bekerja sangat terampil dan profesional dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabah.  

2. Kualitas produk (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah (Y) karena diperoleh nilai thitung 4,379> ttabel  1,984dan nilai Sig 

0,000 < 0,05. Hal ini disebabkan oleh produk tabungan Faedah yang  

tidak memberatkan nasabah karena tidak ada potongan biaya admin 

setiap bulannya. 

3. Kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah yaitu diperoleh 

nilai Fhitung 41,080 > Ftabel3,09 dan nilai Sig 0,000 < 0,005 dengan 

didukung besarnya kontribusi pengaruh kualitas pelayanan dan 

kualitas produk dalam menjelaskan variasi kepuasan nasabah sebesar 
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46,9%. dan nilai adjusted R Square sebesar 0,469 menunjukkan 

besarnya kontribusi atau peran kualitas pelayanan dan kualitas produk 

mampu menjelaskan variabel kepuasan nasabah sebesar 46,9%. Hal ini 

disebabkan oleh adanya sinergi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan kualitas produk akan berdampak pada kepuasan 

nasabah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kepuasan nasabah hendaknya karyawan BRI Syariah  

KC Madiun lebih  mendengarkan keluhan dan saran dari nasabah. Karena 

nasabah lebih merasa puas jika keluhan dan sarannya lebih didengarkan. 

2. Melakukan briefing kepada karyawan BRI Syariah KC Madiun khususnya 

di jajaran frontliner untuk lebih bersikap ramah dan murah senyum kepada 

semua nasabah. 

3. Untuk meningkatkan kepuasan nasabah hendaknya BRI Syariah KC 

Madiun lebih meningkatkan kualitas produk tabungan Faedah dengan 

memperhatikan fitur-fitur yang dimiliki tabungan Faedah. 

4. Untuk meningkatkan kepuasan nasabah hendaknya produk tabungan 

Faedah di BRI Syariah KC Madiun menggunakan sistem yang 

memudahkan nasabah. Karena nasabah lebih merasa puas jika adanya 

kemudahan sistem menabung dalam produk tabungan Faedah. 
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