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Kata Kunci: keandalan, nilai, harapan 

Service Quality (kualitas pelayanan) dan Customer Value (nilai nasabah) 

memiliki pengaruh yang penting dalam menciptakan kepuasan nasabah. Namun 

dalam BRI Syariah KC Madiun terdapat keluhan dari nasabah atas pelayanan 

yang lama dari karyawan sehingga nasabah memerlukan waktu yang lama ketika 

melakukan transaksi.  

Selain itu nasabah belum mengetahui sepenuhnya tentang prinsip syariah 

yang sesungguhnya. Sehingga mereka belum mengetahui manfaat atau nilai apa 

saja yang nasabah terima ketika menjadi nasabah di BRI Syariah KC Madiun 

selain manfaat menabung tanpa bunga. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis pengaruh service 

quality secara signifikan terhadap kepuasan nasabah; 2) untuk menganalisis 

pengaruh customer value secara signifikan terhadap kepuasan nasabah; dan 3) 

untuk menganalisis Service Quality dan Customer Value berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data 

yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dengan 

menyebar kuesioner kepada nasabah BRI Syariah KC Madiun. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental 

sampling dengan mengambil sebanyak 99 responden. Analisis data menggunakan 

analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan SPSS 21. 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Service Quality 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI 

Syariah KC Madiun karena nilai t-hitung 2,962 > t-tabel 1,984 dan nilai 

signifikan 0,004 < 0,05. (2) Customer Value berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun karena nilai t-

hitung 3,924 > t-tabel 1,984 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. (3) Service Quality 

dan Customer Value berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 

menabung di BRI Syariah KC Madiun karena nilai f-hitung 10,574 > f-tabel 3,09 

dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam 

pembangunan negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai 

lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.1 

Perbankan syariah merupakan perusahaaan yang memberikan jasa 

berdasarkan prinsip syariah. Artinya, pelaksanaan kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lenbaga yang memiliki 

kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini 

menggantikan sistem bunga yang terdapat dalam sistem perbankan 

konvensional.2 

Kata syariat baru muncul ketika rancangan undang-undang 

diusulkan menjadi undang-undang di zaman akhir orde baru dan zaman 

awal reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa pihak eksekutif dan legislatif 

memahami aspirsi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sehingga 

menyiapkan perangkat hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum 

perbankan dan produk-produknya. Oleh karena itu, perbankan yang 

menggunakan prinsip-prinsip syariah baru hadir tahun 1992 di Indonesia, 

                                                             
1 Khotibul Umam, Perbabkan Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 1. 
2 Ibid., 2.  
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yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat yang berdiri sejak tahun 

1992 sampai tahun 1998 masih menjadi pemain tunggal dalam dunia 

perbankan syariah.1 Namun saat ini jumlah bank syariah menurut OJK per 

Mei 2019 terdapat 1881 Bank Umum Syariah (BUS) dan 343 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).2 

Fakta di atas menunjukkan persaingan di industri perbankan dan 

syariah yang semakin kompetitif menuntut bank harus memahami 

kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Karena setiap bank akan bersaing 

merebut hati nasabah. Siapa yang paling mampu mengerti dan dapat 

menyediakan produk jasa perbankan yang sesuai dengan keinginan 

nasabah dan lebih baik mutunya, akan dipilih oleh nasabah. Bank yang 

mampu menciptakan nilai akan dipilih oleh nasabah.3 

Persaingan yang semakin kompetitif antar bank, mendorong 

manajemen bank untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah 

karena kualitas layanan yang baik mampu menciptakan kepuasan nasabah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mittal dan R. Gerra (2013) 

mengungkapkan bahwa nasabah yang tidak puas atas layanan yang 

diberikan oleh bank akan mudah beralih ke bank yang lain atau tetap 

bertahan pada bank namun menjadi nasabah yang tidak aktif. Dampak 

lebih buruknya adalah nasabah menceritakan kekecewaanya kepada 

nasabah lainnya melalui komunikasi dari mulut ke mulut atau 

                                                             
1 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3. 
2 Statistik Perbankan Syariah, Mei 2019. 
3 Tatik Suryani, Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2017), 3. 



3 
 

 
 

menyampaikan ketidakpuasannya melalui media sosial. Reaksi tersebut 

menjadi promosi negatif yang bisa merugikan bank karena bisa 

menurunkan kredibilitas bank.4 

Dalam upaya mewujudkan layanan yang bermutu seperti yang 

diharapkan nasabah bank diharapakan mampu memperhatikan standar 

layanan yang diharapan nasabah dan standar layanan yang diberikan oleh 

pesaing (sebagai pembanding) serta standar layanan yang 

dikomunikasikan kepada nasabah.  Pemahaman terhadap standar layanan 

yang diharapkan nasabah sangat diperlukan ketika manajemen akan 

menetukan standar layanan yang akan diberikan kepada nasabah.5 

Dikelolanya layanan secara baik dapat berdampak baik terhadap 

citra yang baik bagi bank. Beberapa lembaga riset pemasaran di Indonesia 

mengadakan survey rutin tentang indeks kepuasan nasabah dan penilaian 

nasabah terhadap kualitas pelayanan dan hasil survei yang dilakukan akan 

dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bank 

yang menempati peringkat tinggi dan rendah. Akibatnya bank dengan 

peringkat rendah bukan menjadi pilihan nasabah. Oleh karena itu bank-

bank akan berkompetisi untuk memuaskan nasabahnya. Strateginya adalah 

melalui peningkatan kualitas layanan demi membangun citra bank.6 

Selain itu customer value (nilai pelanggan) sangat penting dalam 

perkembangan bank syariah. Dalam literatur pemasaran Zheitaml (1988) 

mendefinisikan nilai pelanggan sebagai penilaian keseluruhan nasabah 

                                                             
4 Tatik Suryani, Manajemen Pemasaran, 193. 
5 ibid, 194. 
6 Ibid. 
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terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa 

yang diterima dan apa yang diberikan.7 Costumer value  ditentukan oleh 

dua hal, yaitu biaya dan manfaat. Biaya mencakup biaya uang, waktu 

energy, dan psikologi. Manfaat mencakup manfaat produk, jasa, pribadi, 

dan image. Manfaat yang dirasakan oleh setiap nasabah berbeda-beda. 

Satu manfaat dapat menjadi lebih penting dibandingkan dengan manfaat 

lainnya.8 Untuk mencapai kepuasan nasabah, bank perlu memberikan 

customer value lebih tinggi dari yang diberikan pesaingnya.9 

BRI Syariah adalah bank retail modern yang memberikan solusi 

keuangan yang amanah dan merupakan salah satu anak perusahaan dari 

BRI yang fokus pada perbankan syariah. Saat ini BRI Syariah menjadi 

bank syariah terbesar ketiga berdasarkan asset. PT. BRI Syariah 

memanfaatkan jaringan PT. Bank rakyat Indonesia sebagai kantor layanan 

syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan 

prinsip syariah. Salah satu cabang dari PT. Bank Rakyat Indonesia adalah 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun.10 

BRI Syariah KC Madiun menawarkan berbagai macam produk jasa 

dan fasilitas yang berbeda dengan bank konvensional. BRI Syariah KC 

Madiun memiliki fungsi utama yaitu funding (penghimpunan dana) dan 

financing (penyaluran dana). Dalam penghimpunan dana dari nasabah 

                                                             
7 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2014), 308 
8 Vinnarti Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 237. 
9 Ibid. 
10 www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 7 Mei 2019, jam 19.30). 

http://www.brisyariah.co.id/
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yang bisa disebut juga dengan menabung, pihak bank perlu menarik minat 

nasabah dengan menawarkan pelayanan atau fasilitas serta manfaat yang 

bisa diperoleh nasabah ketika menjadi nasabah, sehingga nasabah akan 

merasa puas ketika menjadi nasabah di bank. Hal tersebut juga bisa 

sebagai strategi meningkatkan citra bank.11 

Dalam teori yang telah disebutkan bahwa Service Quality (kualitas 

pelayanan) dan Customer Value (nilai nasabah) memiliki pengaruh yang 

penting dalam menciptakan kepuasan nasabah. Namun dalam BRI Syariah 

KC Madiun terdapat keluhan dari nasabah atas pelayanan yang lama dari 

karyawan sehingga nasabah memerlukan waktu yang lama ketika 

melakukan transaksi.  

Selain itu nasabah belum mengetahui sepenuhnya tentang prinsip 

syariah yang sesungguhnya. Sehingga mereka belum mengetahui manfaat 

atau nilai apa saja yang nasabah terima ketika menjadi nasabah di BRI 

Syariah KC Madiun.12 Berdasarkan masalah di atas fokus penelitian ini 

adalah upaya untuk mngetahui pengaruh Service Quality dan Customer 

Value terhadap kepuasan nasabah. Kedua hal tersebut yang menjadi latar 

belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Service Quality Dan Customer Value Terhadap Kepuasan Nasabah 

Menabung Di BRI Syariah KC Madiun”. 

 

 

                                                             
11 Hasil wawancara dengan Bpk Muhammad Ali Najamuddin , Marketing Manajer, 12 

April 2019. 
12 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Service Quality berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah? 

2. Apakah Customer Value berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah? 

3. Apakah Service Quality dan Customer Value berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan nasabah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh service quality secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh customer value secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. 

3. Untuk menganalisis Service Quality dan Customer Value berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian berguna untuk menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti 

tentang dunia perbankan syariah, khususnya terkait dengan pengaruh 

Service Quality dan Customer Value terhadap kepuasan nasabah 

menabung di perbankan syariah. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukkan dan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk menjadi pertimbangan dalam 

meningkatkan Service Quality dan memaksimalkan Customer Value 

demi menjaga kepuasan nasabah menabung di bank. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diarapkan bisa menambah wawasan khususnya bagi 

mahasiswa/i tentang pengaruh Service Quality dan Customer Value 

terhadap kepuasan nasabah menabung di bank syariah. Dan diharapkan 

peneitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang 

selanjutnya. 

E. Sistematika Penyusunan 

  Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian, maka penulis 

membagi skripsi menjadi lima bab dengan sistematika penyusunan sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

   Dalam bab ini menjelaskan pola dasar dari laporan penelitian 

secara keseluruhan. Dimulai dengan latar belakang untuk 

menjelaskan alasan melakukan penelitian. Setelah itu 

dilanjutkan dengan perumusan masalah yang berguna 

membantu peneliti dalam menfouskan pada permaalahan 

yang diteliti. Kemudian dilanjut dengan tujuan dan manfaat 

penelitian, digunakan untuk mengetahui apakah penelitian 
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menghasilkan temuan yang akan bermannfaat untuk yang 

akan datang. Selanjutnya adalah kajian pustaka untuk 

mencari tahu kaitan dengaqn penelitian terdahulu dan bissa 

menjadi acuan dalam melakukan penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

   Dalam bab ini berisi tentang landasan  yang mengetahui 

apakah yang dimaksud dengan kepuasan nasabah Customer 

Value, Service Quality. Serta untuk untuk mengetahui 

pengaruh antar variabelnya. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

   Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

akan digunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji aumsi klasik, 

ajui hipotesis, dan uji koefidien determinasi. Selain dijelaskan 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan. 

 BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

   Dalam bab ini menjelakan tentang gambaran umum 

perusahaan yang menjadi objek penelitian, serta hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan di perusahaan terkait. 

 BAB V : PENUTUP    

   Bab ini merupakan bab terakhir dari semua pembahasan dari 

Bab I sampai dengan Bab V. Bab ini berisi kesimpulan dari 
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seluruh hasil penelitian, saran, dan lampiran-lampiran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kepuasan Pelanggan 

1. Pengertian 

Salah satu tujuan perusahaan khususnya perusahaan seperti 

perbankan adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Menurut Arif (2010) 

kepuasan pelanggan merupakan hasil penilaian pelanggan terhadap apa 

yang diharapkannya dengan membeli dan mengkonsumsi produk atau 

jasa. Apakah keinginan yang diterimanya lebih besar (minimal sama) 

daripada harapannya, maka pelanggan merasa puas. Sebaliknya, jika 

kinerja yang diberikan dari pemakaian produk atau jasa tersebut lebih 

kecil dari yang diharapkan, maka pelanggan tidak merasa puas.1 

Secara umum kepuasan (satisfaction) didefinisikan oleh Kotler dan 

Keller (2009) sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul karena membandingkan kinerja produk yang dipersepsikan 

terhadap ekspektasi. Pelanggan akan merasa puas apabila kinerja sesuai 

dengan ekspektasi atau harapan. Apabila kinerja melebihi ekspektasi atau 

harapan maka pelanggan akan merasa sangat puas.2 

                                                             
1  M. Nur Arianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung:  Alfabeta, 

2010), 192-193. 
2 Philip Khotler-Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, ter. Bob Sabran (Jakarta: 

Erlangga, 2009), 138. 

10 



11 
 

 
 

Banyak perusahaan yang secara sistematis mengukur seberapa baik 

mereka memperlakukan pelanggan mereka dengan mengetahui faktor-

faktor yang akan membentuk kepuasan, serta melakukan perubahan dalam 

operasi dan pemasaran mereka. Perusahaan akan bertindak bijaksana 

dengan mengukur kepuasan pelanggan secara teratur karena hal tersebut 

adalah salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah 

kepuasan pelanggan.3 

Menurut Wahab (2017) saat ini banyak perusahaan, termasuk 

perusahaan jasa yang mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk 

memuaskan pelanggan. Disadari bahwa pelanggan dan kepuasan 

pelanggan adalah aspek vital dalam rangka mempertahankan dan 

memenangkan persaingan dalam bisnis. Membangun kepuasan konsumen 

adalah inti pencapaian profitabilitas jangka panjang. Kepuasan adalah 

perbedaan antara harapan dan kinerja. Apabila memiliki harapan tinggi 

namun kinerjanya biasa saja, maka tidak akan mencapai kepuasan. 

Sedangkan sebaliknya, apabila kinerjanya melebihi yang diharapkan maka 

kepuasan akan meningkat. Konsumen yang merasa puas akan membeli 

dan menggunakan produk/jasa secara berkelanjutan. 4 

 

                                                             
3 Ibid., 139-140 
4 Wirdayani Wahab, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Industri 

Perbankan Syariah Di Kota Pekanbaru” Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol 1 (Januari-Juni 2017), 57-

58. 
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B. Kepuasan Nasabah 

Menurut Kasmir (2012) tujuan utama strategi pemasaran yang 

dijalankan perusahaan adalah untuk meningkatkan jumlah nasabahnya, 

baik secara kuantitas maupun kualitas. Meningkat secara kuantitas artinya 

jumlah nasabah bertambah dengan signifikan dari waktu ke waktu. 

Sedangkan meningkat secara kualitas artinya nasabah yang didapat adalah 

nasabah yang produktif dan mampu memberikan laba bagi bank.5 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai 

cara dan salah satunya adalah memberikan kepuasan bagi nasabah 

/pelanggan. Kepuasan nasabah menjadi hal yang sangat berharga bagi 

bank, sehingga tidak heran ada slogan pelanggan adalah raja, yang perlu 

dilayani dengan baik.6 

Kepuasan nasabah menurut para ahli tidak jauh berbeda dengan 

kepuasan pelanggan perusahaan pada umumnya. Menurut Kotler kepuasan 

pelanggan merupakan penilaian pelanggan dari penggunaan barang/jasa 

dibandingkan dengan harapan sebelum penggunaan barang/jasa.7Menurut 

Irawan (2003) terdapat lima driver utama pendorong kepuasan pelanggan, 

yaitu:8 

 

                                                             
5 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali  Pers, 2012), 262. 
6 Ibid.  
7 Ibid., 263. 
8 Handi Irawan D, Indonesian Customer Satisfaction (Jakarta: PT Elex Media, 2003), 38. 
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a. Kualitas Produk 

Pelanggan akan puas ketika produk yang dibeli atau digunakannya  

memiliki kualitas yang baik. Kualitas produk yang baik memeiliki 

enam elemen, yaitu performance, durability, feauture, reability, 

consistency, dan design. 

b. Harga 

Untuk pelanggan yang sensitif, harga yang murah adalah sumber 

kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for 

money yang tinggi. 

c. Service Quality 

Service Quality bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, tekonologi, 

dan manusia. Faktor manusia memegang peranan sebesar 70%. Tidak 

mengherankan bila kualitas pelayanan sulit untuk ditiru. Pembentukan 

perilaku yang seiring dengan keinginan perusahaan bukanlah 

pekerjaan yang mudah. 

d. Emotional Factor 

Kepuasan pelanggan akan timbul apabila menggunakan produk  yang 

memilik brand yang baik.  
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2. Dimensi Kepuasan 

Menurut Priansa (2017) kepuasan memiliki lima dimensi, yaitu:9 

a. Harapan (Expectations) 

Harapan konsumen terhadap barang atau jasa sudah terbentuk sebelum 

pembelian barang atau jasa. Pada proses pembelian konsumen 

berharap baramg atau jasa yang ia terima sesuai dengan harapan, 

keinginan, dan keyakinan mereka. 

b. Kinerja (Performance) 

Ketika kinerja barang atau jasa berhasil maka konsumen akan merasa 

puas. 

c. Perbandingan (Comparison) 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau 

jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja barang atau jasa 

tersebut. Konsumen akan merasa puas jika harapan melebihi persepsi 

terhadap barang atau jasa. 

d. Pengalaman (Experience) 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan merek 

dari barang dan atau jasa dari orang lain. 

e. Konfirmasi (Confirmation) dan Diskomfirmasi (Discomfirmation) 

Konfirmasi atau terkonfirmasi terjadi jika harapan sesuai dengan 

                                                             
9 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 210-211. 
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kinerja produk atau jasa. Sedangkan diskonfrmasi terjadi jika harapan 

melebihi atau lebih rendah dari kinerja produk atau jasa. 

C. Service Quality 

1. Pengertian Service Quality  

Service Quality dalam bahasa Indonesia berarti kualitas pelayanan. 

Menurut Febriana (2016) pengertian kualitas adalah strategi dasar bisnis 

yang menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan  dan 

kepuasan konsumen. Kualitas dapat juga diartikan bahwa kualitas hidup 

kerja adalah suatu pola pikir, yang bisa menerjemahkan tuntutan serta 

kebutuhan pasar konsumen dalam suatu proses manajemen dan produksi 

barang atau jasa secara terus menerus sehingga memenuhi persepsi 

kualitas pasar.10 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan adalah perihal 

memudahkan yang diberikan berhubungan dengan jual beli barang dan 

jasa. Selain itu  pelayanan juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan seseorang berlandaskan faktor material melalui prosedur dan 

metode tertentu dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan orang 

lain.11 

                                                             
10 Nina Indah Febriana,  “Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pada Bank Muamlat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung”,  An-Nisbah, Vol 1 (2016), 

149. 
11 Ibid. 
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Febriana (2016) menyatakan bahwa pada dasarnya pelayanan 

merupakan kegiatan memberikan penawaran kepada nasabah atau 

konsumen yang akan dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak 

dapat dimiliki. 12 Menurut Wahab (2017) pelayanan memiliki arti yang 

luas dalam hal pekerjaan dan cara bekerja dari para juru layan yang 

semuanya bertujuan untuk memberikan kepuasan pada konsumen.13 

Febriana (2016) juga menerangkan bahwa kualitas pelayanan 

merupakan suatu tingkat keunggulan yang diharapkan atau diinginkan 

konsumen, serta pengendalian atas tingkat keunggulan dalam rangka 

memenuhi harapan konsumen. Jika  jasa yang diterima konsumen sesuai 

harapan, maka kualitas jasa dianggap baik dan memuaskan. Begitu pula 

sebaliknya, jika kualitas jasa tidak sesuai tidak sesuai harapan, maka 

kualitas jasa dianggap buruk dan mengecewakan. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan ialah seberapa jauh perusahaan 

mampu memenuhi harapan pelanggannya.14 

Menurut Hasan (2010) kualitas pelayanan sebagai kemampuan 

perencanaan, penciptaan, dan penyerahan produk yang memiliki manfaat 

luar biasa bagi pelanggan. Kualitas pelayanan karyawan sebagai jaminan 

                                                             
12 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas layanan Perbankan (Jakarta Pusat: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2014), 75. 
13 Wirdayani Wahab, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Industri 

Perbankan Syariah Di Kota Pekanbaru” Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol 1 (Januari-Juni 2017), 56. 
14 Nina Indah Febriana,  “Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pada Bank Muamlat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung”, An-Nisbah, Vol 1 (Oktober, 

2016), 149-151. 
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atas ketersediaan produk, rasa responsivitas, biaya administrasi,yang lebih 

hemat, ketepatan waktu memberikan  Kualitas pelayanan yang dirasakan 

nasabah merupakan penilaian global, berhubungan dengan suatu transaksi 

spesifik, lebih abstraks dan eksklusif karena didasarkan pada persepsi-

persepsi kualitas yang berhubungan dengan kepuasan serta komparasi 

harapan-harapan dengan persepsi-persepsi kinerja produk jasa bank, 

fleksibilitas respon terhadap perubahan permintaan pasar. Kualitas 

pelayanan merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuan karyawan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh 

pelanggan atau yang tersirat dalam diri pelanggan. Kualitas merupakan 

kunci menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan dan ini merupakan 

pekerjaan setiap orang.15 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas tentang Service 

Quality dapat dipahami bahwa Service Quality adalah upaya perusahaan 

memudahkan pelanggannya dengan memberikan keunggulan yang 

diinginkan pelanggannya berupa mutu pelayanan yang bertujuan untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selain itu Service Quality 

memiliki pengaruh penting bagi perusahaan, sebab semakin pelanggan 

merasa puas maka pelanggan akan memengaruhi pelanggan lainnya untuk 

menggunakan barang atau jasa dari perusahaan tersebut. 

                                                             
15 Ali Hasan,  Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91. 
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Sejumlah atribut kualitas pelayanan yang dapat memuaskan 

pengguna industri jasa adalah sebagai berikut:16 

a. Ketepatan waktu pelayanan, kemampuan karyawan untuk 

menyelesaikan pelayanan dengan waktu proses yang lebih cepat 

sehingga dapat meminimkan waktu tunggu bagi nasabah. 

b. Akurasi pelayanan, pelayanan yang berkaitan dengan reliabilitas 

pelayanan, tanggung jawab serta bebas dari kesalahan-kesalahan. 

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama 

bagi karyawan yang berada digaris depan yang secara langsung 

berinteraksi dan melayani nasabah. 

d. Kelengkapan, yaitu ketersediaan sarana pendukung serta pelayanan 

komplementer lainnya, seperti buku pedoman, denah, dan sebagainya. 

e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan lokasi, ruangan 

tenpat pelayanan, kemudahan menjangkau tempat parkir kendaraan, 

ketersediaan informasi, dan sebagainya. 

2. Konsep Kualitas Layanan Perbankan 

Menurut Suryani (2017) terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk memahami kebutuhan dan keinginan nasabah, yaitu: 

a. Mendorong dan mengamati nasabah 

Ketika pelaksanaan transaksi pegawai yang berinteraksi langsung 

dengan nasabah sebaiknya rajin mengamati perilaku dan pesan yang 

                                                             
16 Ibid., 92. 
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disampaikan nasabah selama bertransaksi. Pegawai yang bertugas 

langsung menangani layanan ini memiliki peran sangat penting, 

terutama mencatat hal yang sering ditanyakan atau dikeluhkan 

nasabah. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tujuan unuk mengetahui harapan 

nasabah terkait dengan produk atau jasa serta pelayanan dan dimensi 

layanan yang dianggap penting menurut nasabah dan penting 

dilakukan. 

c. Kuesioner 

Kuesioner dapat digunakan sebagai alternatif cara untuk mengetahui 

harapan dan kebutuhan nasabah atas pelayanan yang diberikan bank. 

3. Dimensi Service Quality 

Othman dan Owen (dalam Suryani 2017) melakukan penelitian 

tentang kualitas pelayanan di perbankan syariah yang dipublikasikan 

dengan judul “Adopting and Measuring Customer Service Quality (SQ) 

in Islamic Bank: A Case Study in Kuwait Finance House 

International,yang dimuat pada Journal of Islamic Financial Service.” 

Dalam penelitian tersebut Othman dan Owen menggunakan model 
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CARTER untuk mengukur kualitas pelayanan. Dalam model CARTER 

terdapat enam dimensi yaitu:17 

a. C (Compliance atau kepatuhan) 

Tingkat kepatuhan bank dalam pemberian kualitas pelayanan dan 

menjalankan proses bisnis berdasarkan prinsip syariah. 

b. A (Assurance atau jaminan) 

Jaminan adalah kemampuan pihak bank dalam meyakinkan 

nasabahnya. Indikator dari jaminan adalah kemampuan 

berkomunukasi pegawainya, baik secara lisan maupun tertulis, sopan 

dan santun, kemampuan pegawai dalam menguasai produk atau jasa 

yang ditawarkan, kinerja yang menyakinan, serta fasilitas yang 

memudahkan nasabah. 

c. R (Reliability atau keandalan) 

Keandalan dapat diukur melalui kemampuan bank memberikan 

pelayanan secara konsisten sesuai yang dijanjikan kepada nasabah. 

Misalnya ketepatan jam operasi, konsistensi pegawai dalam melayani, 

penyediaan produk sesuai janji. 

d. T (Tangible atau keberwujudan) 

Keberwujudan berkenaan dengan hal fisik yang dapat dilihat dengan 

mudah oleh nasabah. Indikator dari keberwujudan addalah 

                                                             
17 Abdul Qawi Othman & Lynn Owen “Adopting and Measuring Customer Service Quality 

(SQ) In Islamic Bank: A Case Study In Kuwait Finance House ”, International Journal of Islamic 

Financial Services, Vol 3 
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penampilan gedung/kantor, kebersihan ruangan, penampilan pegawai, 

lokasi bank, dan lain-lain yang bersifat fisik dan mudah dilihat. 

e. E (Emphaty atau empati) 

Merupakan kemampuan bank dan pegawai dalam memahami 

kebutuhan dan keinginan nasabah. Idikator dari empati adalah 

keinginan untuk memahami nasabah, pengembangan produk sesuai 

keinginan nasabah, perhatian kepada nasabah, serta kecepatan dalam 

melayani nasabah. 

f. R (Responsiveness atau ketanggapan) 

Kesediaan bank dalam memberikan taanggapan secara cepat kepada 

nasabah (termasuk atas keluhan nasabah). Indikator dari ketanggapan 

adalah segera membantu nasabah ketika dibutuhkan oleh nasabah, 

cepat dalam melayani, dan cepat dalam menindaklanjuti keluhan. 

4. Manfaat Kualitas Kualitas Layanan yang Bermutu 

Menurut Suryani (2017) layanan yang bermutu selain pentng bagi 

nasabah juga penting bagi perbankan. Jika bank bisa memberikan layanan 

yang bermutu kepada nasabah, maka hal ini akan memberikan sejumlah 

manfaat, yaitu:18 

 

 

                                                             
18 Tatik Suryani, Manajemen Pemasaran Strategi Bank Di Era Global (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2017),  194-195. 
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a. Terwujudnya kepuasan nasabah 

Nasabah akan merasa puas jika menerima layanan sesuai dengan 

harapannya. Nasabah yang puas akan menyampaikan kepuasannya 

kepada orang lain, bisa jadi akan merekomendasikan bank yang 

membuatnya puas kepada orang lain. 

b. Meningkatnya loyalitas nasabah 

Loyalitas akan terbentuk kalau nasabah merasa puas dari waktu ke 

waktu. Pengalaman yang menyenangkan dari nasabah akan 

membentuk loyalitas nasabah kepada bank. 

c. Terciptanya kepercayaan 

Kualitas layanan yang bermutu yang membuat nasabah merasa puas, 

akan berdampak pada kepercayaan nasabah kepada bank. 

d. Meningkatkan reputasi bank 

Bank yang mampu menberikan pelayanan yang baik maka akan dinilai 

baik oleh nasabah. Selain menilai baik, nasabah akan merasa puas 

akan layanan yang diterimanya. Nasabah yang puas cenderung 

menceritakan pengalaman positif kepada orang lain, sehingga secara 

tidak lansung bedampak pada reputasi bank. 

Bank yang berorientasi pada pelayanan akan membawa sukses 

besar, bank yang peka akan melihat sikap emosional nasabah sebagai 

suatu indikator yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya untuk 

kemudian ditawarkan kepada nasabah. Nasabah adalah penting, mereka 
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bukan pengganggu pekerjaan personil bank. Bagi bank mereka adalah 

“the customer may not always be right, but the is always important”, ini 

mengharuskan CEO/marketer sadar bahwa mereka tergantung kepada 

nasabah, nasabah adalah tujuan bank bekerja, memberi peluang kepada 

bank untuk melayani mereka.19 

Pelayanan dapat menciptakan kepuasan nasabah, apabila 

CEO/marketer memusatkan perhatian pada upaya pemuasan keinginan 

nasabah dengan menentukan nasabah sasaran yang sebenarnya (target 

market) yang akan dilayani, mengidentifikasi keinginan nasabah, rancang 

proses produk  yang mampu menghasilkan kesesuaian dengan keinginan 

nasabah dan wujudkan rancangan proses produk tersebut ke dalam 

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

dilihat dari kepuasan nasabah, kepuasan nasabah berulang kali terbukti 

bersumber dari keamanan yang terjamin, penarikan uang mudah 

dilakukan, praktis, dan tidak terbelit, dapat digunakan untuk semua 

kebutuhan, mudah memindahkan dana dalam jumlah besar atau kecil dan 

merasa bangga karena mempunyai aktivitas bisnis yang berkembang 

lewat bank yang besangkutan.20 

 

 

                                                             
19 Ibid., 94. 
20 Ali Hasan,  Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 94.  
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D. Customer Value 

1. Pengertian Customer Value 

Customer value dalam Bahasa Indonesia berarti nilai pelanggan. 

Menurut Priansa (2017) nilai (value) dari suatu produk dapat didefinisikan 

sebagai rasio antara apa yang konsumen dapatkan dan apa yang konsumen 

berikan. Konsumen mendapatkan kegunaan atau manfaat dari produk dan 

memberikan biaya.21 

Kotler (2000) dalam Hurriyati (2015) menerangkan bahwa nilai 

pelanggan adalah selisih nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total di 

mana, nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan 

oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan biaya pelanggan total 

adalah sekumpulan biaya yang dikeluarkan konsumen untuk 

mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan atau membuang produk atau 

jasa. Pelanggan adalah pihak yang memaksimumkan nilai, mereka 

membentuk harapan akan nilai dan bertindak berdasarkan itu. Pembeli 

akan membeli dari perusahaan yang memberi nilai pelanggan yang 

tinggi.22 

Menurut Harun (2011) pembeli akan memilih diantara beraneka 

ragam tawaran yang dianggap akan memberikan nilai yang paling tinggi 

                                                             
21 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 97. 
22 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 2015), 

103-104. 
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atau banyak. Nilai bisa dilihat dari mutu, jasa, dan harga (quality, service, 

price). Nilai akan meningkat jika mutu dan pelayanannya juga meningkat, 

begitu pula sebaliknya. Nilai yang dipikirkan pelanggan adalah selisih 

antara penilaian calon pelanggan atas semua manfaat dan biaya tawaran 

serta alternatif lain. Nilai pelanggan merupakan nilai moneter atau 

finansial yang dipikirkan berdasarkan sekumpulan guna ekonomis, 

fungsional, dan psikologis yang diharapkan oleh pelanggan berdasarkan 

penawaran tertentu.23 

Menurut Oliver (1999) nilai pelanggan adalah fungsi positif dari  

yang diterima dan fungsi negatif yang dikorbankan konsumen. Sedangkan 

menurut Olivia (2000) nilai pelanggan adalah harga hipotesis yang 

ditawarkan supplier pada titik impas overall economic dibandingkan 

dengan alternatif terbaik yang diperoleh konsumen untuk kinerja set of 

function yang sama. Menurut Slater dan Narver (2000) nilai pelanggan 

adalah hasil yang diperoleh konsumen berkaitan dengan manfaat lebih dari 

produk atau jasa yang ditawarkan pada daur hidup biaya pelaggan.24 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas tentang customer 

value dapat dipahami bahwa customer value adalah selisih nilai antara 

biaya yang dikeluarkan pelanggan dengan nilai guna atau manfaat barang 

atau jasa yang diterima pelanggan dari perusahaan. Nilai akan meningkat 

                                                             
23 Harniza Harun, “Pengaruh Customer Relationship Marketing Dan Nilai Nasabah Terhadap 

Loyalitas Nasabah”, Jurnal Manajemen Umum, 1 (Januari-Juni 2011), 64. 
24 Bernard T. Widjaja, Lifestyle Marketig (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 57. 
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jika mutu perusahaan juga meningkat, sehingga pelanggan tidak akan 

menyesal mengeluarkan biaya untuk menggunakan barang atau jasa dari 

perusahaan tersebut. 

2. Pendekatan Penciptaan Nilai 

Menurut Doyle (2000) dalam Priansa (2017) terdapat tiga 

pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan nlai 

pelanggan, yaitu:25 

a. Nilai Ekonomis bagi Konsumen (Economic to the Customer) 

Dapat diciptakan jika perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas 

dengan membantu konsumen dalam hal lain meningkatkan penjualan,, 

pengurangan biaya, peningkatan harga atau nventasi yang rendah, di 

mana besarnya nilai EVC tergantung kemampuan perusahaan 

memberikan solusi yang mampu meningkatkan kinerja konsumennya. 

b. Keunggulan Perbedaan (Differential Advantage) 

Dapat diciptakan jika konsumen memiliki persepsi bahwa 

produk/layanan yang ditawarkan perusahaan memiliki kegunaan yang 

dirasa sangat penting sehingga mereka menyukai produk/layanan 

tersebut. 

 

 

                                                             
25 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 99. 
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c. Pengembangan Merek (Brand Development) 

Dapat diciptakan dengan membentuk atribut, manfaat yang dimiliki 

oleh merek itu sendiri, di mana merek yang mampu mempresentasikan 

target pasarnya berpeluang besar untuk dibeli dan sulit digoyahkan 

oleh pesaing. 

3. Tingkatan Nilai 

Menurut Kano (Ellitan, 1997) dalam Priansa (2017) menyatakan 

sejumlah tingkatan yag membentuk nilai konsumen terdiri:26 

a. Expected Value 

Merupakan nilai yang diharapkan oleh konsumen. Pada tingkatan ini 

memberikan barang/jasa tanpa sesuatu yang bisa diingat oleh 

konsumen dan tidak ada hal istimewa yang membedakannya dengan 

perusahaan pesaing. 

b. Desired Value 

Suatu usaha untuk meningkatkan value added bagi konsumen tetapi 

pada dasarnya hal ini tidak diinginkan oleh konsumen. Organisasi 

dapat meningkatkan nilai konsumen yang memungkinkan untuk 

perubahan perusahaan ke arah yang lebih baik, dan akhirnya 

membangun customer bonding. 

 

                                                             
26 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 101. 
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c. Unanticipated Value 

Merupakan tingkat customer value yang terakhir. Perusahaan 

menemukan cara untuk menambah nilai di luar harapan konsumen 

bahkan di luar keinginan konsumen. 

4. Dimensi Customer Value  

Menurut Sweeney dan Soutar (2001) dalam Priansa (2017) customer value 

terbentuk berdasarkan sejumlah dimensi sebagai berikut:27 

a. Emotional Value 

Berkaitan dengan utilitas yang berasal dari perasaan yang ditimbulkan 

dari penggunaan produk. 

b. Social Value 

Berkaitan dengan utilitas yang didapatkan dari kemampuan produk 

meningkatkan konsep diri konsumen. 

c. Quality/Performance Value 

Berkaitan dengan utilitas yang didapatkan dari persepsi atas kualitas 

dan kinerja yamg diharapkan dari produk. 

d. Price/Value for Money 

Berkaitan dengan utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi 

biaya jangka pendek dan jangka panjang. 

 

                                                             
27 J.C. Sweeney, G.N. Soutar “Consumer perceived value: The development of a multiple item 

scale”, Journal of Retailing 77 (2001), 211. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Inas 

Mawardah 

(2016) 

Pengaruh, Service 

Quality, Dan 

Customer Value 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah (studi kasus 

pada Bank Syariah 

Bukopin) 

Service quality, dan 

Customer Value 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah 

menabung di bank syariah 

bukopin. 

2 Dwi Ratna 

Sari 

(2017) 

Pengaruh Service 

Quality, Religiusitas, 

dan Kepercayaan 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah Bank Syariah 

Mandiri (Studi Kasus 

Pada Nasabah Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang Cirendeu). 

Service quality, 

religiusitas, dan 

repercayaan mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah. 

3 Fitri Madona 

(2017) 

Pengaruh Kualitas 

Layanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Pada PT. Bank 

Syariah Mandiri 

Kantor Cabang 16 Ilir 

Palembang 

Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan 

antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah 

PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang 16 Ilir 

Palembang 

4 Evani 

Khoirunnisa 

(2017) 

Pengaruh Penggunaan 

E-banking, 

Kepercayaan (trust), 

dan Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Bank BNI Syariah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel pengguna e-

banking dan kepercayaan 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 
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Kantor Cabang 

Surakarta 

Sedangkan variabel 

kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap 

loyalitas nasabah. 

5 Muhammad 

Haritzah 

Ghiffari  

(2016) 

Analisis kualitas 

pelayanan, citra merek 

dan harapan pelanggan 

terhadap kepuasan 

nasabah (studi kasus 

muamalat cabang puri 

indah) 

Kualitas pelayanan dan 

citra merek dan harapan 

pelanggan berpengaruh 

secara sgnifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Secara 

simultan variabel kualitas 

pelayanan dan citra merek 

dan harapan pelanggan 

secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Inas Mawardah (2016) dengan judul 

“Pengaruh, Service Quality, Dan Customer Value Terhadap Kepuasan 

Nasabah (studi kasus pada Bank Syariah Bukopin)”, yang membahas 

service quality, customer value, dan kepuasan nasabah. Metode analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian bahwa 

hasilnya secara parsial bahwa variabel kualitas pelayanan dan customer 

value berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah 

Bukopin.28 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ratna Sari (2017) dengan judul 

“Pengaruh Service Quality, Religiusitas, dan Kepercayaan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah 

                                                             
28 Inas Mawardah, Pengaruh, Service Quality, Dan Customer Value Terhadap Kepuasan 

Nasabah (studi kasus pada Bank Syariah Bukopin), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidyatullah, 2017). 
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Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu)”, yang membahas service 

quality, customer religiusitas, kepercayaan, dan kepuasan nasabah. 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 

penelitian bahwa hasilnya service quality, religiusitas, dan kepercayaan 

memengaruhi kepuasan nasabah secara simultan.29 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Madona (2017) dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang”, yang membahas 

kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Metode analisis yang digunakan 

adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian bahwa hasilnya terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara kualitas layanan dan kepuasan 

nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir 

Palembang.  Jika kualitas pelayanan semakin meningkat maka kepuasan 

nasabah juga meningkat, begitu pula sebaliknya jika kualitas pelayanan 

menurun maka kepuasan nasabah menurun.30 

4. Penelitian yang dilakukan oleh  Evani Khoirunnisa (2017) dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan E-banking, Kepercayaan (trust), dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

                                                             
29 Dwi Ratna Sari , Pengaruh Service Quality, Religiusitas, dan Kepercayaan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang 

Cirendeu), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidyatullah, 2017). 

 
30 Fitri Madona, Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang, Tugas Akhir  (Palembang: UIN Raden Fatah 

Palembang, 2017). 
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Surakarta”, yang membahas penggunaan e-banking, kepercayaan (trust), 

kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah. Metode analisis yang digunakan 

adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

variabel pengguna e-banking dan kepercayaan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. Sedangkan variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap loyalitas 

nasabah.31 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haritzah Ghiffari (2016) 

dengan judul “Analisis kualitas pelayanan, citra merek dan harapan 

pelanggan terhadap kepuasan nasabah (studi kasus muamalat cabang puri 

indah)”, yang membahas kualitas pelayanan, citra merek, harapan 

pelanggan dan kepuasan nasabah. Metode analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. Dari penelitian dihasilkan bahwa kualitas 

pelayanan, citra merek, harapan pelanggan memengaruhi kepuasan 

nasabah secara simultan maupun parsial.32 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti melanjutkan kajian tentang 

service quality, customer value, dan kepuasan nasabahyang telah diteliti 

oleh peneliti terdahulu. Pada penelitian ini teori-teori yang digunakan 

                                                             
31 Evani Khoirunnisa, Pengaruh Penggunaan E-banking, Kepercayaan (trust), dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta, Skripsi  

(Salatiga: IAIN Salatiga, 2017). 
32 Muhammad Haritzah Ghiffari, Analisis kualitas pelayanan, citra merek dan harapan 

pelanggan terhadap kepuasan nasabah (studi kasus muamalat cabang puri indah), Skripsi  (Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah, 2016). 
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berbeda dengan teori sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Inas 

Mawardah, Dwi Ratna Sari, dan Evani Khoirunnisa menggunakan teori 

dari Philip Kotler. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Madona 

dan Muhammad menggunakan teori dan Fandy Tjiptono sebagai teori 

dasarnya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Donni 

Juni Priansa dan Tatik Suryani  

F. Kerangka Berpikir 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kepuasan 

nasabah dipengaruhi oleh service quality. Jika service quality yang diberikan 

meningkat maka tingkat kepuasan nasabah juga akan meningkat. Selain itu 

kepuasan nasabah juga dipengaruhi oleh customer value. Jika customer value 

yang diterima nasabah meningkat maka tingkat kepuasan nasabah juga 

meningkat. Selain itu service quality dan customer value secara bersama-sama 
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memengaruhi kepuasan nasabah. Semakin tinggi service quality dan customer 

value yang diterima oleh nasabah maka tingkat kepuasan nasabah juga tinggi. 

G. Hipotesis 

1. Pengaruh Service Quality Terhadap Kepuasan Nasabah 

Menurut Brown (dalam Yuniarti, 2015) kepuasan nasabah adalah 

kondisi terpenuhinya keinginan, kebutuhan, dan harapan dari suatu barang 

produk atau jasa.33 Sedangkan kualitas pelayanan menurut Hasan (2010) 

merupakan kemampuan perencanaan, penciptaan, dan penyerahan produk 

yang memiliki manfaat luar biasa bagi pelanggan. Kualitas pelayanan 

karyawan sebagai jaminan atas ketersediaan produk, rasa responsivitas, 

biaya administrasi yang lebih hemat, ketepatan waktu memberikan  

Kualitas pelayanan yang dirasakan nasabah merupakan penilaian global.34 

Menurut Sutanto dan Umam (2013) ada hubungan yang erat antara 

kualitas produk dan pelayanan, kepuasan nasabah, dan profitabilitas bank. 

Semakin tinggi kualitas, semakin tinggi kepuasan nasabah dan 

mendukung harga yang lebih tinggi dan menyebabkan biaya lebih 

rendah.35 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel service 

                                                             
33 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 233. 
34Ali Hasan,  Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91. 
35 Herry  Susanto-Khaerul Umam, Manajemen Bank Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2013),  278. 
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quality terhadap kepuasan nasabah. Artinya, semakin baik kualitas 

pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepuasan nasabah. 

Sehingga peneliti menbuat hipotesis sebagai berikut: 

Ho1 : Service Quality tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun. 

Ha1 : Service Quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

menabung di BRI Syariah KC Madiun. 

2. Pengaruh Customer Value Terhadap Kepuasan Nasabah 

Menurut Zeithaml (dalam Tjiptono, 2014) mendefinisikan nilai 

pelanggan sebagai penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap 

utilitas suatu produk berdasarkan persepsinya terhadapa apa yang diterima 

dan yang diberikan.36 Sedangkan kepuasan nasabah menurut Brown 

(dalam Yuniarti, 2015) adalah kondisi terpenuhinya keinginan, kebutuhan, 

dan harapan dari suatu barang produk atau jasa.37 

Nilai pelanggan yang superior tidak hanya meningkatkan peluang 

transaksi tetapi juga menumbuhkan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan 

yang superior akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan yang 

akhirnya akan meningkatkan stabilitas arus kas.38 

                                                             
36 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 308. 
37 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 233. 
38 Agus W. Soehadi,A Value Creation Approach (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2013), 

47. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2012) 

menunjukkan bahwa varibel nilai nasabah berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. Yang artinya semakin tinggi nilai 

yang diperoleh nasabah maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan 

nasabah. Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: 

Ho2  : Customer Value tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah menabung di BRI Syariah Madiun. 

Ha2 : Customer Value berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah 

3. Pengaruh Service Quality dan Customer Value Terhadap Kepuasan 

Nasabah 

Menurut Brown (dalam Yuniarti, 2015) kepuasan nasabah adalah 

kondisi terpenuhinya keinginan, kebutuhan, dan harapan dari suatu barang 

produk atau jasa.39 Sedangkan kualitas pelayanan menurut Hasan (2010) 

merupakan kemampuan perencanaan, penciptaan, dan penyerahan produk 

yang memiliki manfaat luar biasa bagi pelanggan. Kualitas pelayanan 

karyawan sebagai jaminan atas ketersediaan produk, rasa responsivitas, 

biaya administrasi,yang lebih hemat, ketepatan waktu memberikan  

Kualitas pelayanan yang dirasakan nasabah merupakan penilaian global.40 

Sedangkan menurut Zeithaml (dalam Tjiptono, 2014) nilai pelanggan 

                                                             
39 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 233. 
40Ali Hasan,  Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91. 
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adalah  penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap utilitas suatu 

produk berdasarkan persepsinya terhadapa apa yang diterima dan yang 

diberikan.41 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2012) tentang 

Pengaruh Kualitas Layanan dan Nilai Nasabah Terhadap Kepuasan 

Nasabah  (Studi Pada Nasabah BNI Syariah Wilayah Medan) 

menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan dan nilai nasabah 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: 

Ho3 : Service Quality dan Customer Value tidak berpengaruh signifikan  

terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun. 

Ha3 : Service Quality dan Customer Value berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun. 

  

                                                             
41 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 308. 



 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian dalam arti sempit menunjuk pada how to 

collection of data yang meliputi data apa yang dikumpulkan, dari siapa atau 

dari mana data yang dikumpulkan, dan bagaimana mengumpulkannya, 

bagaimana variabel diukur dan bagaimana menentukan kelompok yang 

dipelajari. Lebih spesifik lagi disebutkan bahwa perancangan satu penelitian 

meliputi keputusan seperti apa variabel yang dicakup dan bagaimana 

mengukur, apa alat yang digunakan, apa prosedur yang digunakan.1 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.2 

Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat 

diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala 

bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau 

                                                             
1 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 

97. 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 8. 
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sampel tertentu yang representatif. Proses  penelitian bersifat deduktif, di 

mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji 

melalui pengumpulan data lapangan. 3 

Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang 

telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif pada umumnya 

dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan 

hasil penelitian dapat digenerealisasikan pada populasi dimana sampel 

tersebut diambil.4 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Definisi operasional menurut Noor (2012) adalah bagian yang 

mendefinisikan sebuah variabel agar dapat diukur dengan cara melihat 

dimensi dari suatu variabel. Dimensi dapat berupa perilaku, aspek atau sifat.5 

1. Service Quality  

Service Quality (kualitas pelayanan) menurut Menurut Hasan 

(2010) adalah kemampuan perencanaan, penciptaan, dan penyerahan 

produk yang memiliki manfaat luar biasa bagi pelanggan. Dimensi Service 

Quality sebagai berikut: 

 

                                                             
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skrips, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: 

Kencana, 2012), 97 



 

 
 

a. C (Compliance atau kepatuhan) 

b. A (Assurance atau jaminan) 

c. R (Reliability atau keandalan) 

d. T (Tangible atau keberwujudan) 

e. E (Emphaty atau empati) 

f. R (Responsiveness atau ketanggapan) 

2. Customer Value 

Menurut Slater dan Narver (2000) nilai pelanggan adalah hasil yang 

diperoleh konsumen berkaitan dengan manfaat lebih dari produk atau jasa 

yang ditawarkan pada daur hidup biaya pelanggan. Dimesi Customer 

Value sebagai berikut: 

a. Emotional Value 

b. Social Value 

c. Quality/Performance Value 

d. Price/Value for Money 

3. Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah menurut para ahli tidak jauh berbeda dengan 

kepuasan pelanggan perusahaan pada umumnya. Menurut Kotler kepuasan 

pelanggan merupakan penilaian pelanggan dari penggunaan barang/jasa 

dibandingkan dengan harapan sebelum penggunaan barang/jasa. Dimensi 

kepuasan nasabah sebagai berikut: 

 



 

 
 

a. Harapan (Expectations) 

b. Kinerja (Performance) 

c. Perbandingan (Comparison) 

d. Pengalaman (Experience) 

e. Konfirmasi (Confirmation) dan Diskomfirmasi (Discomfirmation) 

Tabel 3.1 

Indikator Variabel6 

Variabel Definisi Variabel Indikator No butir soal 

Positif  Negatif  

Service 

Quality 

(Kualitas 

Pelayana

n) (X1) 

Kualitas 

pelayanan 

sebagai 

kemampuan 

perencanaan, 

penciptaan, dan 

penyerahan 

produk yang 

memiliki manfaat 

luar biasa bagi 

pelanggan.  

 

1. Compliance (kepatuhan) 1 2 

2. Assurance (jaminan).  3 4 

3. Reliability (keandalan). 5 6 

4. Tangible (keberwujudan) 7 8 

5. Emphaty (empati) 9 10 

6. Responsiveness 

(ketanggapan).  

11 12 

Customer 

Value 

(Nilai 

Nasabah) 

(X2) 

Nilai pelanggan 

adalah hasil yang 

diperoleh 

konsumen 

berkaitan dengan 

1. Emotional Value 1 2 

2. Social Value 3 4 

3. Quality/Performance 

Value 

5 6 

                                                             
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 14. 



 

 
 

manfaat lebih dari 

produk atau jasa 

yang ditawarkan 

pada daur hidup 

biaya pelaggan. 

4. Price/Value for Money 7 8 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

Kepuasan 

pelanggan 

merupakan hasil 

penilaian 

pelanggan 

terhadap apa yang 

diharapkannya 

dengan membeli 

dan 

mengkonsumsi 

produk atau jasa. 

1. Harapan (Expectations)  1 2 

2. Kinerja (Performance) 3 4 

3. Perbandingan 

(Comparison) 

5 6 

4. Pengalaman (Experience) 7 8 

5. Konfirmasi 

(Confirmation) dan 

Diskomfirmasi 

(Discomfirmation) 

9 10 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang memliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang dipelajari oleh 

peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.7 Populasi dirumuskan 

sebagai semua anggota kelompok orang kejadian atau obyek yang telah 

dirumuskan secara jelas.8 Dalam penelitian ini populasi yang digunakan 

                                                             
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, 148. 
8 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014), 33. 



 

 
 

adalah seluruh nasabah yang menabung di BRI Syariah KC Madiun, yaitu 

kurang lebih sekitar 12000 nasabah.9 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin meneliti 

dari keseluruhan populasi, maka peneliti bisa menggunakan sampel dari 

populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus benar-

benar representatif (mewakili).10 

3. Sampling  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Accidental Sampling yaitu prosedur sampling yang memilih sampel dari 

orang yang paling mudah dijumpai. Metode ini sangat mudah, murah dan 

cepat dilaksanakan. Unit sampling mudah diakses, diukur dan bekerja 

sama.11 Berdasarkan jumlah populasi nasabah yaitu kurang lebih sekitar 

12.000 nasabah di BRI Syariah KC Madiun maka menurut rumus slovin 

sampel dapat dihitung sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

(1 + (𝑁 𝑥 𝑒2)) 
 

Keterangan: 

                                                             
9Hasil wawancara dengan Ibu Yayuk Setyo Rahayu, Operation and Service Manager, 25 

Maret 2019. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, 149. 

11 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitif (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada,  2008), 174--175. 



 

 
 

N: ukuran populasi 

n: ukuran sampel 

e: batas toleransi error 10% 

𝑛 =  
12000

(1 + (12000 𝑥 0,12)) 
 

𝑛 =  
12000

(1 + (12000 𝑥 0,01)) 
 

 𝑛 = 99  nasabah. 

D. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen peneltian dan data 

bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.12  

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah adalah data yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti dari sumbernya.13 Data primer dalam penelitian ini adalah 

nasabah BRI Syariah KC Madiun. Adapun data yang diperoleh adalah 

                                                             
12 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2016), 35-36. 
13 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

92. 



 

 
 

dari nasabah adalah skor penilaian variabel Service Quality dan 

Customer Value dan kepuasan nasabah melalui angket yang disebar. 

 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua.14 

Sumber data sekunder diharapkan dapat menyempurnakan hasil 

penelitian ini, yaitu berupa data sejarah dan struktur organisasi di BRI 

Syariah KC Madiun. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket) 

Menurut Taniredja dan Mustafiidah (2014) angket merupakan alat 

penelitian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu 

yang diberikan kepada subyek untuk mendapatkan informasi tertentu. 

Angket yang digunakan merupakan angket tertutup karena jawaban 

pertanyaan atau pernyataan sudah disediakan oleh peneliti dalam angket 

tersebut.15 Untuk pembobotan skor jumlah respoden menggunakan skala 

likert sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2005), 132-133. 
15 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014), 44. 



 

 
 

Tabel 3.2 

Metode Pembobotan Skala Likert 

Pernyataan 
Bobot Skor 

Positif  Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Netral (N) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

F. Uji Instrumen Penelitian 

1. Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas  

Uji validitas yang banyak digunakan dalam uji data adalah 

pengujian validitas terhadap item (pernyataan) yang artinya sebuah 

item (pernyataan) dikatakan valid jika memiliki dukungan yang kuat 

terhadap skor total. Pengujian validitas dilakukan menggunakan uji 

Korelasi Produk Momen Pearson. Perhitungan korelasi menggunakan 

salah satu dari rumus Pearson dengan perkalian skor asli sebagai 

berikut:16 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑁Ʃ𝑋𝑌 − (Ʃ𝑋)(Ʃ𝑌)

√[𝑁Ʃ𝑋2 − (Ʃ𝑋)][𝑁Ʃ𝑌2 − (Ʃ𝑌)2]
 

Keterangan: 

n: jumlah responden 

                                                             
16 Budi Susetyo, Statistika Untuk Analisis Data Penelitian (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2010), 180. 



 

 
 

x: skor variabel 

y: skor total dari variabel untuk responden ke-n 

Kuesioner dalam penelitian dilakukan uji coba instrumen pada 

30 nasabah BRI Syariah KC Madiun. Kriteria item pernyataan 

dikatakan valid bila item pernyataan memiliki nilai r-hitung > r-

tabel.17 Ketentuan nilai r-tabel dalam penelitian ini pada α 5% dengan 

N-2=30-2=28, maka didapatkan nilai r-tabel untuk penelitian ini 

sebesar 0,361. Hasil uji validitas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas 

Variabel  Item  r-hitung  r-tabel Kesimpulan  

Service 

Quality  

(X1) 

X1.1 0,375 0,361 Valid  

X1.2 0,648 0,361 Valid  

X1.3 0,582 0,361 Valid  

X1.4 0,628 0,361 Valid  

X1.6 0,749 0,361 Valid 

X1.7 0,426 0,361 Valid  

X1.8 0,625 0,361 Valid  

X1.10 0,700 0,361 Valid 

X1.11 0,562 0,361 Valid  

X1.12 0,606 0,361 Valid  

Customer 

Value  

(X2) 

X2.1 0,573 0,361 Valid 

X2.2 0,782 0,361 Valid 

X2.4 0,831 0,361 Valid  

X2.6 0,617 0,361 Valid 

X2.8 0,645 0,361 Valid 

Kepuasan 

Nasabah  

(Y) 

Y1 0,671 0,361 Valid 

Y2 0,632 0,361 Valid 

Y3 0,660 0,361 Valid 

Y4 0,412 0,361 Valid 

                                                             
17 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 77. 



 

 
 

Y6 0,558 0,361 Valid 

Y8 0,673 0,361 Valid 

Y9 0,365 0,361 Valid 

Y10 0,676 0,361 Valid  

 Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa mayoritas item 

pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid karena memiliki nilai 

r-hitung > r-tabel. Meskipun demikian terdapat 2 (dua) item 

pernyataan yang tidak valid untuk kuesioner variabel Service Quality 

(X1), yaitu item nomor 5 dan 9. Untuk variabel Customer Value (X2) 

terdapat 3 (tiga) item pernyataan yang tidak valid yaitu item nomor 3, 

5 dan 7. Sedangkan variabel Kepuasan Nasabah (Y) terdapat 2 (dua)  

item pernyataan yang tidak valid yaitu item nomor 5 dan 7. Maka, 

item-item pernyataan yang tidak valid tersebut akan dibuang atau tidak 

diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. 

b. Reliabilitas  

Menurut Siregar (2013) menjelaskan bahwa reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama.18  

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal maupun 

internal. Secara eksternal uji reliabilitas dapat dilakukan dengan test-

                                                             
18 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2013), 55. 



 

 
 

retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas 

diukur dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada 

instrumen dengan teknik tertentu.19 Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dimana jika koefisien 

reliabilitas hasil perhitungan menenjukkan angka > 0,60 maka 

kuesioner dapat dinyatakan reliable.20 Hasil uji reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach Alpha Standard  Kesimpulan 

Service Quality (X1) 0,796 0,60 Reliabel 

Customer Value (X2) 0,673 0,60 Reliabel  

Kepuasan Nasabah (Y) 0,705 0,60 Reliabel  

Sumber: data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kuesioner seluruh 

variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena memiliki nilai 

cronbach alpha > 0,60. Sehingga kuesioner seluruh variabel dalam 

penelitian ini dinyatakan handal atau dapat dipercaya. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi data. 

Dengan demikian uji normalitas mengasumsikan bahwa data ditiap 

                                                             
19 Ibid.  
20Zainal Mustofa EQ, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009), 226. 



 

 
 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian 

statistika parametrik dengan analisis regresi linier ganda termasuk 

jenis analisis statistika yang memerlukan uji normalitas. Ada beberapa 

uji statistika yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, yaitu uji 

kolmogorov smirnov.21 

Pengujian kolmogorov smirnov menggunakan kecocokan 

kumulatif sampek X dengan distribusi probabilitas normal. Distribusi 

probabilitas pada variabel tertentu diakumulasikan dan dibandingkan 

dengan kumulasi sampel. Maka rumus uji kolmogorov smirnov adalah 

sebagai berikut:22 

H0 : Distribusi probabilitas X adalah distribusi probabilitas normal. 

H1 : Distribusi probabilitas X bukan distribusi probabilitas normal. 

Kriteria uji kolomogorov-smirnov apabila nilai sig > 0,05 maka  data 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas terjadi pada model regresi yang memiliki 

variabel bebas lebih dari satu (berganda), dimana terjadi korelasi yang 

kuat anatar variabel independen. Adanya korelasi menyebabkan nilai 

                                                             
21 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 122. 
22 Budi Susetyo, Statistika Untuk Analisis Data Penelitian, 145. 



 

 
 

taksiran 𝛽
𝑘
 semakin tidak stabil. Model yang baik tidak mengalami 

multikolinieritas.23 

Uji multikolinieritas, yaitu ada hubungan linier antara peubah-

peubah bebasnya. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah 

multikolinieritas dapat menggunakan niai VIF dan Tolerance. Jika 

nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi muktikolinieritas. Dengan 

terpenuhi semua asumsi regresi linier, model yang dihasilkan dianggap 

baik untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap pengaruh 

variabel terikat. Model juga dapat diakukan sebagai alat peramal. 

Kemudian, dilakukan pengujian terhadap keandalan model secara 

keseluruhan (uji simultan) dan pengujian terhadap keandalan sebagian 

(uji parsial). 24 

c. Uji Autokorelasi 

Autokerelasi adalah terjadinya korelasi antara kesalahan 

pengganggu ke-i (𝜀𝑖) dengan kesalahan pengganggu (𝜀𝑖−1). Adanya 

korelasi tersebut akan menyebabkan nilai covarian dari (𝜀𝑖 𝜀𝑖−1) tidak 

sama dengan nol. Oleh karena itu, model yang baik tentunya harus 

bebas autokorelasi.25 Pengujian autokorelasi dilakukan dengan 

membandingkan Durbin-Watson (DW) hasil dengan Durbin Watson 

(DW) tabel. 

                                                             
23 Nawari, Analisis Regresi (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 2010), 233. 
24 Agus Purwoto, Panduan Laboratorium  Statistik Inferensial  (Jakarta: Grasindo, 2007), 97. 
25 Muri Yusuf, Metodologi Penelitian, 222. 



 

 
 

Tabel 3.5 

Kaidah Keputusan Durbin Watson 

Hipotesis Nol (H0) Keputusan  Jika  

Tidak ada autokorelasi positif Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl < d < du 

Tidak ada korelasi negative Tolak  4-dl  < d < 4 

Tidak ada korelasi negative No Decision 4-du ≤d ≤ 4-dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif  

Tidak ditolak du < d < 4-du 

 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah 

terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan 

adalah adanya kesamaan varians yang disebut heterokedastisitas. 

Banyak metode yang bisa digunakan untuk menentukan menentukan 

apakah suatu model penelitian terbebas dari masalah 

heterokedastisitas, salah satunya menggunakan Uji Glejser.26 

3. Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk mencari pola hubungan 

antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel 

independen.27 Bentuk umum dari regresi linier berganda adalah:28 

                                                             
26 Yeri Sutopo dan Achmad Slamet, Statistika Inferensial (Yogyakarta: ANDI, 2017), 113-

114. 
27 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 122. 



 

 
 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 +  ε  

Keterangan: 

Y  : Kepuasan Nasabah 

X1  : Service Quality 

X2  : Customer Value 

a  : konstanta 

b1, b2 : Koefisien regresi 

ε  : Standar error 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi parameter secara individual 

pada masing-masing variabel bebas.29 

𝐻𝑜 =  𝛽
𝑖

= 0  

Artinya suatu variabel bukan variabel yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

𝐻𝑎 =  𝛽
𝑖

≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan variabel yang signifikan terhadap 

variabel terikat. Uji t dilakukan menggunakan bantuan SPSS 

b. Uji F 

Untuk melakukan uji F, hipotesis dinyatakan sebagai berikut: 

                                                                                                                                                                              
28 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 301. 
29 Gita Sekar Prihanti, Pengantar Biostatistik (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 

2016), 51. 



 

 
 

Hipotesis:30 

𝐻𝑜 ∶  𝛽
1

=  𝛽
2

= ⋯ =  𝛽
𝑘

= 0 (model tidak memiliki keberartian) 

𝐻𝑖 ∶  𝛽
𝑖

≠ 0 (model memiliki keberartian) 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 minimal satu ≠ 0 

Uji F dilakukan menggunakan program SPSS. 

5. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang meunjukkan 

naik turunnya variabel terikat (Y) yang diterangkan oleh pengaruh 

variabel bebas (X). Kegunaan koefisien determinasi adalah sebagai ukuran 

kecocokan atau ketepatan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan 

terhadap sekelompok data hasil observasi, selain itu koefisian determinasi 

digunakan untuk mengukur persentase suambangan variabel X terhadap 

variabel Y. 

Koefisien determinasi bisa dihitung menggunakan rumus:31 

𝑅2 =  
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Dimana: 

𝑅2
 : Koefisien determinasi, biasanya dinyatakan dalam persentase.

                                                             
30 Agus Purwoto, Panduan Laboratorium  Statistik Inferensial, 99. 
31 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 132. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. secara resmi beroperasi 

pada tanggal 17 November 2008 perubahan dari PT. Bank Rakyat 

Indonesia setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 

Oktober 2008. Dua tahun lebih BRI Syariah mempersembahkan sebuag 

bank ritel modern dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah 

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. 

Aktivitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah semakin kokoh setelah 

ditandatangani akta pemisah Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 

Indonesia Tbk. pada tanggal 19 Desember 2008.  

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku 

Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dan Bapak Ventje 

Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. 

Saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. menjadi bank syariah 

terbesar ketiga berdasarkan aset PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.  

PT. Bank Rakyat Indoenesia Syariah Tbk. tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan, maupun dana pihak ketiga dengan 

berfokus pada segmen menengah ke bawah PT. Bank Rakyat Indonesia 
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Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 

berbagai ragam produk dan layanan perbankan. 

Sesuai dengan visinya saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

Tbk. merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonsia Tbk. dengan 

memanfaatkan jaringan kerjanya sebagai kantor layanan syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat, segmen mikro, dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip 

syariah.1 

2. Profil BRI Syariah KC Madiun  

Nama Perusahaan   : BRI Syariah KC Madiun 

Alamat   : Jl.Thamrin No.34, Kel. Klegen, Kec 

 Kutoharjo 63117 

Telp   : 0351 466 247 

Fax    : (0351) 466 073 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Buku Laporan Tahunan, BRI Syariah, (Jakarta: t.p 2015), 8. 
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3. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
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4. Visi Dan Misi BRI Syarah  

Visi dan misi  BRI Syariah adalah sebagai berikut: 

a. Visi BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi BRI Syariah  

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun.  

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketenteraman pikiran.2 

B. Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara 

langsung kepada nasabah BRI Syariah KC Madiun. Karakteristik responden 

dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: jenis kelamin, 

usia, pekerjaan, dan lamanya waktu menjadi nasabah. 

 

                                                             
2 Ibid. 
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Tabel 4.1 

 Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

Pria 42 42,4% 

Wanita 57 57,6% 

Total 99 100% 

Sumber: data diolah 2019 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh jumlah responden dengan total 

keseluruhan sebanyak 99 nasabah. Nasabah yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 42 responden (42,4%) sedangkan nasabah yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 57 responden (56,6%). Maka dapat disimpulkan 

mayoritas nasabah BRI Syariah KC Madiun adalah perempuan. 

Tabel 4.2 

Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Presentase (%) 

>50 tahun 0 0% 

17-25 tahun 52 52,5% 

26-50 tahun 47 47,5% 

Total 99 100% 

Sumber: data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas nasabah yang berusia 17-25 tahun sebanyak 

48 responden (52,5%). Nasabah yang berusia 26-50 tahun sebanyak 47 

responden (46,5%) dan tidak terdapat responden dengan usia lebih dari 50 
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tahun. Maka dapat disimpulkan mayoritas nasabah BRI Syariah KC Madiun 

berusia 17-25 tahun. 

Tabel 4.3  

Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Presentase (%) 

Pelajar/Mahasiswa  22 22,2% 

PNS 25 25,3% 

Pegawai Swasta 39 39,4% 

Lain-Lain 13 13,1% 

Total 99 100% 

Sumber: data diolah, 2019. 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden yang masih 

sebagai mahasiswa sebanyak 22 responden (22,2%). Responden yang bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 25 responden (25,3%). Responden 

yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 39 responden (39,4%) dan 

responden yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 13 responden (13,1%). 

Tabel 4.4 

Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

Lama menjadi 

nasabah 
Jumlah Presentase (%) 

> 4 tahun 0 0% 

3 - 4 tahun 48 48,5% 

1 - 2 tahun 47 47,5% 

< 1 tahun 4 4% 

Total 99 100% 
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Sumber: data diolah, 2019. 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden yang menjadi 

nasabah kurang dari 1 tahun sebanyak 4 responden (4%). Responden yang 

menjadi nasabah dalam rentang waktu 1-2 tahun sebanyak 47 responden 

(47,5%). Responden yang menjadi nasabah dalam rentang waktu 3-4 tahun 

sebanyak 48 responden (48,5% dan tidak ada responden yang menjadi 

nasabah selama lebih dari 4 tahun. Maka dapat disimpulkan mayoritas 

nasabah BRI Syariah KC Madiun menjadi nasabah selama 3-4 tahun. 

C. Deskripsi Jawaban Responden 

1. Service Quality 

 Kualitas pelayanan (Service Quality) sebagai kemampuan 

perencanaan, penciptaan, dan penyerahan produk yang memiliki manfaat 

luar biasa bagi pelanggan. Distribusi jawaban responden tentang 

pernyataan-pernyataan dalam kuesioner variabel Service Quality adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Variabel Service Quality  

No. Pernyataan Kategori Frekuensi Persentase Keterangan 

1 Produk 

tabungan BRI 

Syaraih KC 

Madiun sesuai 

dengan 

prinsip-prinsip 

syariah 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

43 

 

45 

 

11 

 

0 

 

0 

43,4% 

 

45,5% 

 

11,1% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Mayoritas 

responden 

setuju jika 

produk 

tabungan BRI 

Syariah KC 

Madiun sesuai 

dengan 

prinsip-prinsip 
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syariah. 

Total  99 100%  

2 Bank 

menerapkan 

bunga pada 

produk 

tabungan yang 

ditawarkan 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

13 

 

50 

 

36 

0,0% 

 

0,0% 

 

13,1% 

 

50,5% 

 

36,4% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika bank 

menerapkan 

bunga pada 

produk 

tabungan yang 

ditawarkan. 

Total  99 100%  

3 Pegawai bank 

memberi 

kenyamanan 

kepada 

nasabah ketika 

bertransaksi 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

27 

 

56 

 

16 

 

0 

 

0 

27,3% 

 

56,6% 

 

16,1% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Mayoritas 

responden 

setuju jika 

pegawai bank 

memberi 

kenyamanan 

kepada 

nasabah ketika 

bertransaksi. 

Total   99 100%  

4 Pegawai bank 

tidak memiliki 

pengetahuan 

tentang 

prinsip-prinsip 

syariah dalam 

tabungan 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

13 

 

44 

 

42 

0,0% 

 

0,0% 

 

13,1% 

 

44,5% 

 

42,4% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika pegawai 

bank tidak 

memiliki 

pengetahuan 

tentang 

prinsip-prinsip 

syariah dalam 

tabungan. 

Total  99 100%  

5 Pegawai bank 

tidak melayani 

Sangat Setuju 

 

0 

 

0,0% 

 

Mayoritas 

responden 
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nasabah sesuai 

standar 

kualitas 

pelayanan  

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

26 

 

31 

 

42 

0,0% 

 

26,3% 

 

31,3% 

 

42,4% 

sangat tidak 

setuju jika 

pegawai bank 

tidak melayani 

nasabah sesuai 

standar 

kualitas 

pelayanan.  

Total  99 100%  

6 BRI Syariah 

KC Madiun 

memiliki 

ruang tunggu 

yang nyaman 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

55 

 

32 

 

9 

 

0 

 

0 

55,6% 

 

32,3% 

 

9,1% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Mayoritas 

responden 

sangat setuju 

jika BRI 

Syariah KC 

Madiun 

memiliki ruang 

tunggu yang 

nyaman. 

Total  99 100%  

7 BRI Syariah 

KC Madiun 

tidak 

menggunakan 

peralatan yang 

canggih dalam 

melayani 

nasabah 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

11 

 

38 

 

50 

0,0% 

 

0,0% 

 

11,1% 

 

38,4% 

 

50,5% 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

setuju jika BRI 

Syariah KC 

Madiun tidak 

menggunakan 

peralatan yang 

canggih dalam 

melayani 

nasabah. 

Total   99 100%  

8 Pegawai bank 

kurang 

memberikan 

perhatian 

kepada 

nasabah 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

19 

 

32 

0,0% 

 

0,0% 

 

19,2% 

 

32,3% 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

setuju jika 

pegawai bank 

kurang 

memberikan 
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Sangat Tidak Setuju 

 

48 

 

48,5% 

perhatian 

kepada 

nasabah 

Total   99 100%  

9 Pegawai bank 

cepat dalam 

menyelesaikan 

kesulitan 

nasabah ketika 

bertransaksi 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

54 

 

32 

 

13 

 

0 

 

0 

54,5% 

 

32,3% 

 

13,1% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Mayoritas 

responden 

sangat setuju 

jika pegawai 

bank cepat 

dalam 

menyelesaikan 

kesulitan 

nasabah ketika 

bertransaksi 

Total   99 100%  

10 Pegawai bank 

kurang cepat 

tanggap dalam 

menangani 

keluhan 

nasabah 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

10 

 

32 

 

57 

0,0% 

 

0,0% 

 

10,1% 

 

32,3% 

 

57,6% 

Mayoritas 

respoden 

sangat tidak 

setuju jika 

pegawai bank 

kurang cepat 

tanggap dalam 

menangani 

keluhan 

nasabah. 

Total   99 100%  

Sumber: data diolah, 2019. 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi jawaban 

responden variabel Service Quality adalah sebagi berikut: 
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Tabel 4.6 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Service Quality 

No. Item  5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 X1.1 43 43,4 45 45,5 11 11,1 0 0 0 0 

2 X1.2 36 36,4 50 50,5 13 13,1 0 0 0 0 

3 X1.3 27 27,3 56 56,6 16 16,1 0 0 0 0 

4 X1.4 42 42,4 44 44,5 13 13,1 0 0 0 0 

5 X1.5 42 42,4 31 31,3 26 26,3 0 0 0 0 

6 X1.6 56 55,6 32 32,3 9 9,1 0 0 0 0 

7 X1.7 50 50,5 38 38,4 11 11,1 0 0 0 0 

8 X1.8 48 48,5 32 32,3 19 19,2 0 0 0 0 

9 X1.9 54 54,5 32 32,3 13 13,1 0 0 0 0 

10 X1.10 57 57,6 32 32,3 10 10,1 0 0 0 0 

Rata-rata 46 45 39 40 14 14 0 0 0 0 

Sumber: data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan mayoritas responden 

mendapatkan skor 5 (untuk pernyataan positif dan negatif) yaitu sebanyak 

46 responden (45%). Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI 

Syariah KC Madiun dalam merencanakan, menciptakan, dan penyerahan 

produk yang memiliki manfaat luar biasa bagi nasabah dengan kategori 

yang sangat baik. 

2. Customer Value 

Nilai pelanggan (Customer Value) adalah hasil yang diperoleh 

konsumen berkaitan dengan manfaat lebih dari produk atau jasa yang 

ditawarkan pada daur hidup biaya pelaggan. Distribusi jawaban responden 

tentang pernyataan-pernyataan dalam kuesioner variabel Customer Value 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Variabel Customer Value  

No. Pernyataan Kategori Frekuensi Persentase Keterangan 

1 Saya merasa 

senang 

menabung di 

BRI Syariah 

KC Madiun 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

28 

 

68 

 

3 

 

0 

 

0 

28,3% 

 

68,7% 

 

3% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Mayoritas 

responden 

setuju mereka 

merasa senang 

menabung di 

BRI Syariah 

KC Madiun. 

Total  99 100%  

2 Manfaat 

tabungan BRI 

Syariah KC 

Madiun tidak 

sesuai dengan 

kebutuhan 

konsumen 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

10 

 

44 

 

45 

0,0% 

 

0,0% 

 

10,1% 

 

44,4% 

 

45,5% 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

setuju jika 

manfaat 

tabungan BRI 

Syariah KC 

Madiun tidak 

sesuai dengan 

kebutuhan 

konsumen. 

Total  99 100%  

3 Saya 

menabung BRI 

Syariah KC 

Madiun tidak 

sesuai dengan 

status sosial 

saya 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

13 

 

60 

 

26 

0,0% 

 

0,0% 

 

13,1% 

 

60,6% 

 

26,3% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika menabung 

BRI Syariah 

KC Madiun 

tidak sesuai 

dengan status 

sosial. 

Total   99 100%  

4 Saya tidak 

mendapatkan 

keuntungan 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

0 

 

0 

0,0% 

 

0,0% 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 
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dari tabungan 

BRI Syariah 

sesuai dengan 

yang 

dijanjikan 

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

 

5 

 

27 

 

67 

 

5% 

 

27,3% 

 

67,7% 

 

setuju jika 

mereka tidak 

mendapatkan 

keuntungan 

dari tabungan 

BRI Syariah 

sesuai dengan 

yang 

dijanjikan. 

Total  99 100%  

5 BRI Syariah 

KC Madiun 

tidak 

memberikan 

bonus kepada 

nasabahnya 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

1 

 

53 

 

45 

0,0% 

 

0,0% 

 

1% 

 

53,5% 

 

45,5% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika BRI 

Syariah KC 

Madiun tidak 

memberikan 

bonus kepada 

nasabahnya.  

Total  99 100%  

Sumber: data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi jawaban 

responden variabel Service Quality adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Customer Value 

No. Item  5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 X2.1 28 28,3 68 68,7 3 3 0 0 0 0 

2 X2.2 45 45,5 44 44,4 10 10,1 0 0 0 0 

3 X2.3 26 26,3 60 60,6 13 13,1 0 0 0 0 

4 X2.4 67 67,7 27 27,3 5 5 0 0 0 0 

5 X2.5 45 45,5 53 53,5 1 1 0 0 0 0 

Total  42 42,66 51 50,9 6 6,44 0 0 0 0 

Sumber: data diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan mayoritas responden 

mendapatkan skor 4 (untuk pernyataan positif dan negatif) yaitu sebanyak 

51 responden (50,9%). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Customer 

Value memiliki nilai yang sangat kuat bagi nasabah. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh nasabah berkaitan dengan 

manfaat lebih dari tabungan BRI Syariah KC Madiun yang ditawarkan 

pada daur hidup biaya nasabah memiliki kategori yang baik. 

3. Kepuasan Nasabah 

Kepuasan pelanggan/nasabah merupakan hasil penilaian pelanggan 

terhadap apa yang diharapkannya dengan membeli dan mengkonsumsi 

produk atau jasa. Distribusi jawaban responden tentang pernyataan-

pernyataan dalam kuesioner variabel Kepuasan Nasabah adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi Jawaban Responden Variabel Kepuasan Nasabah 

No. Pernyataan Kategori Frekuensi Persentase Keterangan 

1 Produk 

perbankan yang 

ditawarkan BRI 

Syariah KC 

Madiun sesuai 

dengan harapan 

nasabah 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

17 

 

67 

 

15 

 

0 

 

0 

 17,2% 

 

67,7% 

 

15,1% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Mayoritas 

responden 

setuju jika 

produk 

perbankan 

yang 

ditawarkan 

BRI Syariah 

KC Madiun 

sesuai dengan 

harapan 

nasabah. 
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Total  99 100%  

2 Pelayanan yang 

diberikan BRI 

Syariah KC 

Madiun tidak 

sesuai harapan 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

13 

 

61 

 

25 

0,0% 

 

0,0% 

 

13,1% 

 

61,6% 

 

25,3% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika 

pelayanan 

yang 

diberikan 

BRI Syariah 

KC Madiun 

tidak sesuai 

harapan. 

Total  99 100%  

3 Pegawai BRI 

Syariah KC 

Madiun 

menjamin 

keamanan 

nasabah dalam 

melakukan 

transaksi 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

30 

 

55 

 

14 

 

0 

 

0 

30,3% 

 

55,6% 

 

14,1% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Mayoritas 

responden 

setuju jika 

pegawai BRI 

Syariah KC 

Madiun 

menjamin 

keamanan 

nasabah 

dalam 

melakukan 

transaksi. 

Total   99 100%  

4 Pegawai BRI 

Syariah KC 

Madiun tidak 

melayani 

nasabah dengan 

cepat dan akurat 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

17 

 

58 

 

24 

0,0% 

 

0,0% 

 

17,2% 

 

58,6% 

 

24,2% 

 

Mayoritas 

responden 

sangat tidak 

setuju jika 

mereka tidak 

mendapatkan 

keuntungan 

dari tabungan 

BRI Syariah 

sesuai dengan 

yang 

dijanjikan. 
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Total  99 100%  

5 Saya tidak 

merasakan 

manfaat dari 

produk 

tabungan BRI 

Syariah KC 

Madiun 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

7 

 

58 

 

24 

0,0% 

 

0,0% 

 

17,2% 

 

58,6% 

 

24,2% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika nasabah 

tidak 

merasakan 

manfaat dari 

produk 

tabungan BRI 

Syariah KC 

Madiun.  

Total    99 100%  

6 Pegawai BRI 

Syariah KC 

Madiun kurang 

berpengalaman 

dalam melayani 

nasabah 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

13 

 

60 

 

26 

0,0% 

 

0,0% 

 

13.1% 

 

60,6% 

 

26,3% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika pegawai 

BRI Syariah 

KC Madiun 

kurang 

berpengalam

an dalam 

melayani 

nasabah. 

Total   99 100%  

7 Produk 

tabungan BRI 

Syariah KC 

Madiun 

memberikan 

kepuasan bagi 

saya 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

26 

 

60 

 

13 

 

0 

 

0 

26,3% 

 

60,6% 

 

13,1% 

 

0,0% 

 

0,0% 

Mayoritas 

responden 

tidak setuju 

jika produk 

tabungan BRI 

Syariah KC 

Madiun 

memberikan 

kepuasan 

bagi 

responden. 

Total   99 100%  
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8 Saya merasa 

kurang puas 

menabung di 

BRI Syariah KC 

Madiun 

Sangat Setuju 

 

Setuju  

 

Netral  

 

Tidak Setuju 

 

Sangat Tidak Setuju 

0 

 

0 

 

13 

 

60 

 

26 

0,0% 

 

0,0% 

 

13,1% 

 

60,6% 

 

26,3% 

Mayoritas 

responden 

tidak sejutu 

jika mereka 

merasa 

kurang puas 

menabung di 

BRI Syariah 

KC Madiun. 

Total  99 100%  

Sumber: data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan rekapitulasi jawaban 

responden variabel Service Quality adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kepuasan Nasabah 

No. Item 
5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

1 Y.1 17 17,2 67 67,7 15 15,1 0 0 0 0 

2 Y.2 25 25,3 61 61,6 13 13,1 0 0 0 0 

3 Y.3 30 30,3 55 55,6 14 14,1 0 0 0 0 

4 Y.4 24 24,2 58 58,6 17 17,2 0 0 0 0 

5 Y.5 24 24,2 58 58,6 17 17,2 0 0 0 0 

6 Y.6 26 26,3 60 60,6 13 13.1 0 0 0 0 

7 Y.7 26 26,3 60 60,6 13 13,1 0 0 0 0 

8 Y.8 26 26,3 60 60,6 13 13,1 0 0 0 0 

Rata-Rata 25 25 60 60,5 14 14,5 0 0 0 0 

Sumber: data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan mayoritas responden 

mendapatkan skor 4 (untuk pernyataan positif dan negatif) yaitu sebanyak 

60 responden (60,5%). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepuasan 

Nasabah memiliki nilai yang tinggi bagi nasabah. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil penilaian nasabah terhadap apa yang diharapkannya dengan 
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membeli dan mengkonsumsi produk tabungan memiliki kategori yang 

baik. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi data. 

Dengan demikian uji normalitas mengasumsikan bahwa data ditiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian 

statistika parametrik dengan analisis regresi linier ganda termasuk 

jenis analisis statistika yang memerlukan uji normalitas. Ada beberapa 

uji statistika yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, yaitu uji 

kolmogorov smirnov.3 Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 99 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.41341147 

Most Extreme Differences 

Absolute .084 

Positive .084 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z .835 

Asymp. Sig. (2-tailed) .488 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 Sumber: data diolah, 2019 

                                                             
3 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 122. 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai sig 0,488 > 0,05  

maka data berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Autokerelasi adalah terjadinya korelasi antara kesalahan 

pengganggu ke-i (𝜀𝑖) dengan kesalahan pengganggu (𝜀
 楨−1

). Adanya 

korelasi tersebut akan menyebabkan nilai covarian dari (𝜀𝑖 𝜀𝑖−1) tidak 

sama dengan nol. Oleh karena itu, model yang baik tentunya harus 

bebas autokorelasi.4 Pengujian autokorelasi dilakukan dengan 

membandingkan Durbin-Watson (DW) hasil dengan Durbin-Watson 

(DW) tabel. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .425a .181 .163 2.43842 2.127 

a. Predictors: (Constant), customer value, service quality 

b. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

 Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai durbin watson hitung 

=2,127, nilai durbin watson tabel pada N = 99, k = 2, maka didapatkan 

dU = 1,7140 dan dL = 1,6317. Sedangkan 4 - dU (4 – 1,7140) = 2,286. 

Maka 1,7140 ≤ 2,127 ≤ 2,286 ⟺ dU ≤ dW ≤ (4 – dU). Karena nilai 

                                                             
4 Muri Yusuf, Metodologi Penelitian, 222. 
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durbin Watson 2,127 berada di tengah-tengah antara dU  (1,7140) dan 

4 – dU (2,286) maka hal ini tidak terjadi autokorelasi. 

c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas terjadi pada model regresi yang memiliki 

variabel bebas lebih dari satu (berganda), dimana terjadi korelasi yang 

kuat anatar variabel independen. Adanya korelasi menyebabkan nilai 

taksiran 𝛽
𝑘
 semakin tidak stabil. Model yang baik tidak mengalami 

multikolinieritas.5  

Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinieritas 

dapat menggunakan niai VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF kurang 

dari 10 maka tidak terjadi muktikolinieritas. Dengan terpenuhi semua 

asumsi regresi linier, model yang dihasilkan dianggap baik untuk 

melihat pengaruh variabel bebas terhadap pengaruh variabel terikat.6 

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

1. Nilai beta < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

2. Nilai standar error < 1 (tidak terjadi multikolinieritas) 

3. Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas) 

 

 

 

                                                             
5 Nawari, Analisis Regresi (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 2010), 233. 
6 Agus Purwoto, Panduan Laboratorium  Statistik Inferensial (Jakarta: Grasindo, 2007), 97. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 15.905 3.759  4.232 .000   
service quality .139 .052 .245 2.651 .009 .999 1.001 

customer value .512 .134 .354 3.827 .000 .999 1.001 

a. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

Sumber: data diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF kurang 

dari 10 yaitu 1,001 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 yaitu 0,999 untuk 

kedua variabel maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

terjadi masalah multikolinieritas. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah 

terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan 

adalah adanya kesamaan varians yang disebut heterokedastisitas. 

Banyak metode yang bisa digunakan untuk menentukan menentukan 

apakah suatu model penelitian terbebas dari masalah 

heterokedastisitas, salah satunya menggunakan Uji Glejser.7 Hipotesis 

yang digunakan: 

H0 : Varian residual homogen (tidak terjadi hetereokedastisitas) 

                                                             
7 Yeri Sutopo dan Achmad Slamet, Statistika Inferensial (Yogyakarta: ANDI, 2017), 113-

114. 
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H1 : Varian residual tidak homogen (terjadi kasus heterokedastisitas) 

 Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 

0,05 maka H0 diterima yang artinya varian residual homogeny (tidak 

terjadi kasus heterokedastisitas). 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.303 2.012  1.145 .255 

service quality -.016 .028 -.059 -.576 .566 

customer value .019 .072 .028 .270 .788 

a. Dependent Variable: ABSRES2 

Sumber: data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel coefficient di atas untuk service quality 

diperoleh nilai sig = 0,255 > 0,05 dan customer value diperoleh nilai 

sig = 0,788 > 0,05. Diketahui bahwa nilai siginifikan kedua variabel 

lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada 

masalah heterokedastisitas. 

5. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana menjelaskan hubungan antara dua variabel 

yang biasanya dapat dinyatakan dalam suatu garis regresi. Berikut model 

regresi sederhana:8  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1𝑖 +  ε 

Y  : Variabel Terikat 

                                                             
8 Robert Kurniawan dan Yuniarto, Analisis Regresi (Jakarta: Kencana, 2016), 65. 
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X  : Variabel Bebas 

a  : konstanta 

b1  : Koefisien regresi 

ε  : Standar error 

a. Service Quality terhadap Kepuasan Nasabah Menabung 

 Tabel 4.15  

Hasil Uji Regresi Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 26.689 2.492  10.710 .000 

service quality .149 .057 .255 2.596 .011 

a. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

Sumber data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel coefficient di atas diperoleh model regresi linier 

sederhana sebagai berikut: 

 𝑌 = 26,689 + 0,149𝑋  

Koefisien regresi: 

1) Konstanta sebesar 26,689 menyatakan bahwa jika variabel Service 

Quality nol maka kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun sebesar 26,689 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain 

dianggap tetap. 

2) Koefisien regresi variabel Service Quality  (X1) sebesar 0,149. 

Artinya jika jika variabel independen lainnya nilai tetap, sedangkan 

service quality mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka 
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kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun sebesar 

0,149 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. 

Koefisien regresi variabel service quality sebesar 0,149 bernilai 

positif. Artinya terjadi hubungan searah antara service quality 

dengan kepuasan nasabah. Semakin baik service quality maka 

nasabah semakin puas dalam menabung di BRI Syariah KC 

madiun. 

b. Customer Value terhadap Kepuasan Nasabah Menabung 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Regresi Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 22.125 3.026  7.311 .000 

customer value .502 .138 .347 3.646 .000 

a. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

Sumber: data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel coefficient di atas diperoleh model regresi linier 

sederhana sebagai berikut: 

 𝑌 = 22,125 + 0,502𝑋  

Koefisien regresi: 

1) Konstanta sebesar 22,125 menyatakan bahwa jika variabel 

Customer Value bernilai nol maka kepuasan nasabah menabung di 

BRI Syariah KC Madiun sebesar 22,125 satuan dengan asumsi 

faktor-faktor lain dianggap tetap. 
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2) Koefisien regresi variabel Customer Value (X2) sebesar 0,502. 

Artinya jika jika variabel independen lainnya nilai tetap, 

sedangkan customer value mengalami peningkatan sebesar 1 

satuan, maka kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun sebesar 0,502 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain 

dianggap tetap. Koefisien regresi variabel customer value sebesar 

0,502 bernilai positif. Artinya terjadi hubungan searah antara 

service quality dengan kepuasan nasabah. Semakin baik customer 

value maka nasabah semakin puas dalam menabung di BRI 

Syariah KC madiun 

6. Analisis  Regresi Berganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk mencari pola hubungan 

antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen.9 

Bentuk umum dari regresi linier berganda adalah:10 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 +  ε  

Y  : Kepuasan Nasabah 

X1  : Service Quality 

X2  : Customer Value 

a  : konstanta 

b1, b2 : Koefisien regresi 

                                                             
9 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 122. 
10 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, 301. 
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ε  : Standar error 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 15.905 3.759  4.232 .000 

service quality .139 .052 .245 2.651 .009 

customer value .512 .134 .354 3.827 .000 

a. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

Sumber: data diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel coefficient di atas diperoleh model regresi linier 

ganda sebagai berikut: 

 𝑌 = 15,905 + 0,139𝑋1 + 0,512𝑋2  

Koefisien regresi: 

3) Konstanta sebesar 15,905 menyatakan bahwa jika variabel Service 

Quality dan Customer Value bernilai nol maka kepuasan nasabah 

menabung di BRI Syariah KC Madiun sebesar 15,905 satuan dengan 

asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. 

4) Koefisien regresi variabel Service Quality  (X1) sebesar 0,139. 

Artinya jika jika variabel independen lainnya nilai tetap, sedangkan 

service quality mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka 

kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun sebesar 

0,139 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. 

Koefisien regresi variabel service quality sebesar 0,139 bernilai 
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positif. Artinya terjadi hubungan searah antara service quality dengan 

kepuasan nasabah. Semakin baik service quality maka nasabah 

semakin puas dalam menabung di BRI Syariah KC madiun. 

5) Koefisien regresi variabel customer value (X2) sebesar 0,512. Artinya 

jika jika variabel independen lainnya nilai tetap, sedangkan customer 

value mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepuasan 

nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun sebesar 0,512 satuan 

dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Koefisien regresi 

variabel customer value sebesar 0,512 bernilai positif. Artinya terjadi 

hubungan searah antara customer value dengan kepuasan nasabah. 

Semakin baik customer value maka nasabah semakin puas dalam 

menabung di BRI Syariah KC madiun. 

7. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi parameter secara individual 

pada masing-masing variabel bebas.11 

𝐻𝑜 =  𝛽
𝑖

= 0  

Artinya suatu variabel bukan variabel yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

𝐻𝑎 =  𝛽
𝑖

≠ 0 

                                                             
11 Gita Sekar Prihanti, Pengantar Biostatistik (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 

2016), 51. 
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Artinya variabel tersebut merupakan variabel yang signifikan terhadap 

variabel terikat. Uji t dilakukan menggunakan bantuan SPSS 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 15.905 3.759  4.232 .000 

service quality .139 .052 .245 2.651 .009 

customer value .512 .134 .354 3.827 .000 

a. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

 Sumber: data diolah, 2019. 

Nilai t-tabel ini dicari pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. 

Karena pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 2 arah 

maka 0,05 : 2 = 0,025. Sehingga dengan N – k = 99  - 3 = 96 (k adalah 

jumlah seluruh variabel  dalam penelitian ini) maka didapatkan t-tabel 

sebesar ±1,984. Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan uji hipotesis 

sebagai berikut: 

1) Pengaruh Service Quality terhadap Kepuasan Nasabah 

Analisis regresi pengaruh service quality terhadap kepuasan 

nasabah menghasilkan t-hitung sebesar 2,651 > t-tabel 1,984 dan 

nlai signigfikansi sebesar 0,009 < 0,05. Maka H01 ditolak dan Ha1 

diterima sehingga dapat disimpulkan Service Quality berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah 

KC Madiun. Grafik pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 

Grafik Pengujian Hipotesis 

 

 

2) Pengaruh Customer Value terhadap Kepuasan Nasabah 

Analisis regresi pengaruh customer value terhadap kepuasan 

nasabah menghasilkan t-hitung sebesar 3,924 > t-tabel 1,984 dan 

nlai signigfikansi sebesar 0,000 < 0,05. Maka H02 ditolak dan Ha2 

diterima sehingga dapat disimpulkan Customer Value berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI 

Syariah KC Madiun. Grafik pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

1,984 -1,984 2,651 

H0 ditolak H0 ditolak 

H0 diterima 
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Gambar 4.3 

Grafik Pengujian Hipotesis 

 

b. Uji F 

Untuk melakukan uji F, hipotesis dinyatakan sebagai berikut: 

Hipotesis:12 

𝐻𝑜 ∶  𝛽
1

=  𝛽
2

= ⋯ =  𝛽
𝑘

= 0 (model tidak memiliki keberartian) 

𝐻𝑖 ∶  𝛽
𝑖

≠ 0 (model memiliki keberartian) 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 minimal satu ≠ 0 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Hipotesis (uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 125.739 2 62.870 10.574 .000b 

Residual 570.806 96 5.946   

Total 696.545 98    

a. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

b. Predictors: (Constant), customer value, service quality 

Sumber: data diolah, 2019. 

                                                             
12 Agus Purwoto, Panduan Laboratorium  Statistik Inferensial, 99. 

1,984 -1,984 3.827 

H0 ditolak H0 ditolak 

H0 diterima 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F-hitung sebesar 

10,574. Nilai F-tabel dicari pada df 1 = k – 1 = 3 – 1 = 2 (k merupakan 

jumlah seluruh variabel dalam penelitian ini) dan df 2 = N – k = 99 – 3 

= 96. Sehingga didapatkan nilai F-tabel sebesar 3,09. Karena nilai F-

hitung sebesar 10,574 > 3,09 F-tabel maka H03 ditolak dan Ha3 

diterima, sehingga Service Quality dan Customer Value berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun. 

Grafik pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.4 

Grafik  Uji Hipotesis (uji f) 

 
 

8. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang meunjukkan 

naik turunnya variabel terikat (Y) yang diterangkan oleh pengaruh 

variabel bebas (X). Kegunaan koefisien determinasi adalah sebagai ukuran 

kecocokan atau ketepatan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan 

terhadap sekelompok data hasil observasi, selain itu koefisian determinasi 

H0 ditolak 

Ha diterima 

10,574 3,09 
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digunakan untuk mengukur persentase kontribusi variabel X terhadap 

variabel Y.13 

Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .425a .181 .163 2.43842 

a. Predictors: (Constant), customer value, service quality 

b. Dependent Variable: kepuasan nasabah 

         Sumber: data diolah, 2019. 

  Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R Square yang 

diperoleh sebesar 0,181 Service Quality dan Customer Value mampu 

menjelaskan variasi kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun sebesar 18,1%, sedangkan sisanya sebesar 81,9% dijelaskan oleh 

faktor selain variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. 

D. Pembahasan  

Hasil uji statistik pengaruh service quality dan customer value 

terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun dapat 

disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

                                                             
13 Andhita Desy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 132. 
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Tabel 4.21 

Rekapitulasi Hasil Uji Statistik 

Hipotesis Hasil Regresi Uji t Keterangan 

Pengaruh Service 

Quality pengaruh 

terhadap 

kepuasan nasabah 

menabung di BRI 

Syariah KC 

Madiun. 

Koefisien regresi variabel 

service quality sebesar 

0,139. Artinya terjadi 

hubungan searah antara 

service quality dengan 

kepuasan nasabah. 

Semakin baik service 

quality maka nasabah 

semakin puas dalam 

menabung di BRI 

Syariah KC Madiun. 

Variabel 

service quality 

memiliki nilai 

t-hitung 2,651 

> 1,984 t-tabel 

dengan nilai 

signifikan  

> 0,05 maka 

H01 ditolak dan 

Ha1 diterima. 

Service Quality 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan nasabah 

menabung di BRI 

Syariah KC 

Madiun. 

Pengaruh 

Customer Value 

terhadap 

kepuasan nasabah 

menabung di BRI 

Syariah KC 

madiun 

Koefisien regresi variabel 

customer value sebesar 

0,512. Artinya terdapat 

hubungan searah antara  

customer value dengan 

kepuasan nasabah. 

Semakin baik customer 

value maka nasabah 

semakin puas dalam 

menabung di BRI 

Syariah KC Madiun. 

Variabel 

customer value 

memiliki nilai 

t-hitung 3.827 

> 1,984 t-tabel 

dengan nilai 

signifikan  

> 0,05 maka 

H01 ditolak dan 

Ha1 diterima. 

Customer Value 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

kepuasan nasabah 

menabung di BRI 

Syariah KC 

Madiun 

Pengaruh Service 

Quality dan 

Customer Value 

Nilai F-hitung 10,574  > 3,09 F-tabel dengan nilai signifikan > 

0,05 maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya service quality 

dan customer value berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
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kepuasan nasabah 

menabung di BRI 

Syariah KC 

Madiun. 

nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun. 

Koefisien 

Determinasi (R2) 

Nilai R2 sebesar 0,181 atau 18,1%  yang artinya service quality 

dan customer value mampu menjelaskan variasi kepuasan 

nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun sebesar 18,1%, 

sedangkan sisanya sebesar 81,9% dijelaskan oleh faktor lain 

selain variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

1. Pengaruh service quality terhadap kepuasan nasabah 

Hasil analisis menunjukkan variabel service quality sebesar 0,139 

bernilai positif. Artinya terjadi hubungan searah antara service quality 

dengan kepuasan nasabah. Sedangkan hasil uji t menunjukkan variabel 

service quality memiliki nilai t-hitung 2,651 > 1,984 t-tabel sehingga H01 

ditolak dan Ha1 diterima, maka service quality berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun. 

Service quality berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

berdasarkan data riil terdapat pergerakan data service quality yang selaras 

dengan kepuasan nasabah. Hal ini dibuktikan dengan hasil distribusi 

jawaban responden pada variabel service quality, mayoritas responden 

mendapatkan skor 5 (untuk item pernyataan positif dan negatif) sebanyak 

46 responden (45%), yang menunjukkan tingkat kemampuan BRI Syariah 

KC Madiun dalam merencanakan, menciptakan, dan penyerahan produk 
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memiliki nilai yang tinggi. Kondisi ini diimbangi dengan meningkatnya 

kepuasan nasabah. Hal ini dibuktikan dengan hasil distribusi jawaban 

responden pada variabel kepuasan nasabah, mayoritas responden 

mnedapatkan skor 4 (untuk pernyataan item positif dan negatif) sebanyak 

60 esponden (60,5%) yamg menujukkan tingkat kepuasan nasabah 

menabung dalam kategori yang baik. Sehingga peningkatan service 

quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah menabung di 

BRI Syariah KC Madiun. 

Diterimanya hipotesis pertama menunjukkan bahwa tinggi atau 

rendahnya tingkat kepuasan nasabah salah satunya dipengaruhi oleh 

service quality. Menurut Hasan (2010) service quality (kualitas pelayanan) 

sebagai kemampuan perencanaan, penciptaan, dan penyerahan produk 

yang memiliki manfaat luar biasa bagi pelanggan (nasabah)14. Lupiyoadi 

(2011) dalam Yuniarti (2015) menyebutkan terdapat beberapa faktor 

utama yang memengaruhi kepuasan salah satunya adalah kualitas 

pelayanan (service quality), yaitu nasabah akan merasa puas apabila 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai harapan.15 Hasil 

penelitian ini relevan dengan penelitian Dwi (2017) yang meyatakan 

                                                             
14 Ali Hasan,  Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91. 
15 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 239. 
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bahwa Service quality memeliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeu16. 

2. Pengaruh customer value terhadap kepuasan nasabah 

Hasil analisis menunjukkan variabel customer value sebesar 0,512 

bernilai positif. Artinya terjadi hubungan searah antara customer value 

dengan kepuasan nasabah. Sedangkan hasil uji t menunjukkan variabel 

customer value memiliki nilai t-hitung 3.827 > 1,984 t-tabel sehingga H01 

ditolak dan Ha1 diterima, maka customer value berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun. 

Customer value berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

berdasarkan data riil terdapat pergerakan data customer value yang selaras 

dengan kepuasan nasabah. Hal ini dibuktikan dengan hasil distribusi 

jawaban responden pada variabel customer value, mayoritas responden 

mendapatkan skor 4 (untuk item pernyataan positif dan negatif) sebanyak 

51 responden (50,9%), yang menunjukkan hasil yang diperoleh nasabah 

yang berkaitan dengan manfaat lebih dari tabungan memiliki nilai yang 

tinggi. Kondisi ini diimbangi dengan meningkatnya kepuasan nasabah 

menabung. Hal ini dibuktikan dengan hasil distribusi jawaban responden 

pada variabel kepuasan nasabah, mayoritas responden mnedapatkan skor 4 

(untuk pernyataan item positif dan negatif) sebanyak 60 responden 

                                                             
16 Dwi Ratna Sari, Pengaruh Service Quality, Religiusitas, dan Kepercayaan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang 

Cirendeu), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 160. 
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(60,5%) yamg menujukkan tingkat kepuasan nasabah menabung dalam 

kategori yang baik. Sehingga peningkatan customer value berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun. 

Diterimanya hipotesis kedua menunjukkan bahwa tinggi atau 

rendahnya tingkat kepuasan nasabah salah satunya dipengaruhi oleh 

customer value. Menurut Hamiza (2011) nilai pelanggan merupakan nilai 

moneter atau finansial yang dipikirkan berdasarkan sekumpulan guna 

ekonomis, fungsional, dan psikologis yang diharapkan oleh pelanggan 

berdasarkan penawaran tertentu.17 Konsep kepuasan nasabah dan 

customer value berkaitan erat. Customer value didasrkan pada perspektif 

nasabah dengan mempertimbangkan apa yang mereka inginkan dan yakini  

bahwa mereka dapatkan dari pembelian dan penggunaan produk.18 

Customer value  ditentukan oleh dua hal yaitu biaya dan manfaat. Jika 

manfaat yang diterima lebih besar dari biaya maka akan tercipta nilai 

pelanggan (customer value) yang tinggi. Untuk mencapai kepuasan 

nasabah, maka perusahaan perlu memberikan customer value yang lebih 

tinggi dari pesaing.19 Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Inas 

(2016) yang meyatakan bahwa customer value berpengaruh secara 

                                                             
17 Harniza Harun, “Pengaruh Customer Relationship Marketing Dan Nilai Nasabah Terhadap 

Loyalitas Nasabah”, Jurnal Manajemen Umum, 1 (Januari-Juni 2011), 64 
18 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 308. 
19 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen, 237. 
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signifikan terhadap kepuasan nasabah menabung di bank syariah 

bukopin.20 

3. Pengaruh service quality dan customer value terhadap kepuasan 

nasabah 

Hasil pengujian mendapatkan nilai f-hitung 10,574  > 3,09 F-tabel 

dengan nilai signifikan > 0,05 maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya 

service quality dan customer value berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun. Hasil pengujian 

didukung dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,181 atau 

18,1%  yang artinya service quality dan customer value mampu 

menjelaskan variasi kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun sebesar 18,1%. 

Service quality dan customer value secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah karena menurut kepuasan Kotler 

dan Keller (2009) adalah sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul karena membandingkan kinerja produk yang dipersepsikan 

terhadap ekspektasi. Nasabah akan merasa puas apabila kinerja sesuai 

                                                             
20 Inas Mawardah, Pengaruh, Service Quality, Dan Customer Value Terhadap Kepuasan 

Nasabah (studi kasus pada Bank Syariah Bukopin), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 

93. 
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dengan ekspektasi atau harapan. Apabila kinerja melebihi ekspektasi atau 

harapan maka nasabah akan merasa sangat puas.21  

Kualitas pelayanan menurut Febriana (2016) adalah suatu tingkat 

keunggulan yang diharapkan atau diinginkan konsumen, serta 

pengendalian atas tingkat keunggulan dalam rangka memenuhi harapan 

konsumen. Jika  jasa yang diterima konsumen sesuai harapan, maka 

kualitas jasa dianggap baik dan memuaskan.22 Sedangkan customer value 

menurut Kotler (2000) dalam Hurriyati (2015) menerangkan bahwa nilai 

pelanggan adalah selisih nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total di 

mana, nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan 

oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan biaya pelanggan total 

adalah sekumpulan biaya yang dikeluarkan konsumen untuk 

mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan atau membuang produk atau 

jasa.23 

Apabila terdapat hubungan sinergi antara service quality dan 

customer value yang tinggi terhadap kepuasan nasabah akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan nasabah menabung yang dirasakan sehingga 

                                                             
21 Philip Khotler-Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, ter. Bob Sabran (Jakarta: 

Erlangga, 2009), 138. 
22 Nina Indah Febriana,  “Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pada Bank Muamlat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung”, An-Nisbah, Vol 1 (Oktober, 

2016), 149-151. 
23Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 2015), 

103.  
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nasabah tidak akan merasa menyesal untuk menabung di BRI Syariah KC 

Madiun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pengaruh service quality 

dan customer value terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Service Quality berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 

menabung di BRI Syariah KC Madiun karena nilai t-hitung 2,962 > t-tabel 

1,984 dan nilai signifikan 0,004 < 0,05. Hal ini disebabkan oleh pegawai 

bank cepat tanggap dalam menangani keluhan nasabah sehingga 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun. 

2. Customer Value berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 

menabung di BRI Syariah KC Madiun karena nilai t-hitung 3,924 > t-tabel 

1,984 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini disebabkan oleh nasabah 

mendapatkan keuntungan dari tabungan sesuai dengan yang dijanjikan 

sehingga berpengaruh terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI 

Syariah KC Madiun. 

3. Service Quality dan Customer Value berpengaruh secara signifikan  

terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC Madiun karena 

nilai F-hitung 10,574 > F-tabel 3,09 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 
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dengan besarnya kontribusi pengaruh service quality dan customer value 

yang mampu menjelaskan variasi kepuasan nasabah menabung di BRI 

Syariah KC Madiun sebesar 18,1%. Hal ini disebabkan oleh adanya 

sinergi service quality dan customer value yang baik sehingga 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah menabung di BRI Syariah KC 

Madiun. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kepuasan nasabah, hendaknya BRI Syariah KC 

Madiun lebih meningkatkan sistem jaminan keamanan dana nasabah 

dalam produk tabungan. 

2. Untuk meningkatkan kepuasan nasabah, hendaknya BRI Syariah KC 

Madiun memberikan hadiah bagi nasabah yang dapat meningkatkan dana 

tabungan dengan jumlah tertentu. 
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