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ABSTRAK
Rokhani, Siti. 2019. “Pengaruh Kompetensi Teller dan Pelayanan Prima
Customer Service terhadap Kepuasan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
dalam menggunakan Tabungan Faedah di BRISyariah KCP
Ponorogo.” Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan
Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,
Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
Kata Kunci: SDM, Kinerja, Kualitas
Kompetensi SDM dan pelayanan suatu bank tentu mewajibkan petugas serta
personal di dalamnya untuk memberikan service yang terbaik. Sebagaimana
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dari pihak BRISyariah KCP
Ponorogo yang berupaya memaksimalkan tata aturan atau prosedur service yang
berlaku. Hal ini dilakukan guna mencapai orientasi kinerja bank, yang ditujukan
pada kepuasan nasabah. Salah satu manfaat bank memperhatikan kepuasan
nasabah adalah terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang
menguntungkan bagi bank sehingga banyak yang membeli/ menggunakan produk
maupun jasa. Namun ternyata, masih sedikit mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
yang menggunakan produk bank syariah di BRI Syariah KCP Ponorogo.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah kompetensi teller
berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam
menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo? 2) Apakah
pelayanan prima customer service berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP
Ponorogo? 3) Apakah kompetensi teller dan pelayanan prima customer service
berpengaruh secara bersamaan terhadap kepuasan mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana data yang
digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini
menggunakan teknik kuisioner atau pertanyaan. Menggunakan analisis regresi
ganda, lalu menarik kesimpulan berdasarkan hasil olah data tersebut. Pengolahan
data menggunakan program IBM SPSS 21.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji analisis
memberikan hasil: 1) Ada pengaruh kompetensi teller secara positif dan
signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam
menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo. 2) Ada pengaruh
pelayanan prima customer service secara positif dan signifikan terhadap kepuasan
mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di
BRISyariah KCP Ponorogo. 3) Kompetensi teller dan pelayanan prima customer
service berpengaruh bersamaan secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP
Ponorogo.

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat. Keberadaan
bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan
berbagai

macam

aktivitas

keuangan,

seperti

aktivitas

investasi,

penyimpanan dana, pengiriman uang, dan aktivitas lainnya. Lembaga ini
merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi negara.1
Di era ini, hampir semua sektor usaha yang meliputi perdagangan,
pertanian, industri, perkebunan, jasa, dan perumahan sangat membutuhkan
bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor
usaha baik individu masa sekarang maupun masa yang akan datang tidak
akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam
menjalankan aktivitas keuangan untuk mendukung kelancaran usaha.
Bank Syariah merupakan bank dimana dalam kegiatannya tidak
membebankan bunga maupun

tidak membayar bunga kepada nasabah.

Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada
nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang telah disepakati antara
kedua belah pihak. Bank ini menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan
bank pembiayaan rakyat syariah. Beberapa contoh bank syariah antara lain
1

Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Prenada media
Group), 1.

Syariah Mandiri, Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Permata Syariah, dan
BRISyariah.2
Dalam dunia perbankan syariah Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) merupakan point utama bagi kinerja perusahaan/ lembaga
keuangan agar bisa tetap bertahan dari para kompetitor. Orientasi kinerja
bank ditujukan pada kepuasan nasabah. Para bankir pun semakin yakin
bahwa kunci sukses untuk memenangkan persaingan terletak pada
kemampuannya memberikan total customer value yang dapat memotivasi
nasabah melalui pelayanan yang diberikan pihak bank. Pengembangan SDM
tentu mencakup hal yang luas, pada dasarnya pengembangan guna
mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang
diharapkan perusahaan. Maka dari itu, pengembangan SDM karyawan
sangat diperlukan.
Tantangan bisnis sekarang ini adalah iptek yang semakin canggih dan
bisnis di bidang jasa tidak dapat dihindarkan bahkan mungkin saja akan
berlangsung berkelanjutan. Manajemen SDM sebagai mitra strategis
dituntut berfikir masa depan lebih detail dengan bertindak antisipatif dan
memberi respon atas terjadinya suatu perubahan di lingkungan dengan cara
mengembangkan kompetensi SDM perusahaan. Dalam pengembangan basis
kompetensi ada dua aspek dasar yang harus diperhatikan dengan baik yaitu

2

Ibid., 19-20.

kompetensi apa yang perlu dikembangkan dan kapan karyawan yang
berkompetensi dibutuhkan.3
Kompetensi yang dimiliki pegawai tentu menjadi bekal SDM dalam
operasional bank. Salah satu yang mengesankan dalam mempelajari
kompetensi adalah dapat berdampak untuk jangka panjang. Maksudnya,
dampak pembentukan pada diri seorang karyawan bank mampu
mempengaruhi aktivitas hasil pekerjaan secara continueitas dalam rangka
membangun penguatan kinerja.4
Selain itu, kinerja karyawan merupakan point utama dalam rangka
terwujudnya kinerja perusahaan yang lebih kompetitif. Masyarakat semakin
cerdas dengan menuntut pelayanan dan kualitas yang baik sehingga
perusahaan mampu meningkatkan mutu diri supaya tetap eksis bahkan
mampu mendapatkan untung yang signifikan. Bisnis jasa merupakan
tantangan serius bagi
Perkembangan

dan

manajer

kemajuan

SDM

guna meningkatkan

perusahaan

yang

memiliki

SDM.5
kualitas

manajemen kinerja akan berdampak pada kekuatan pendorong yang bisa
mengarahkan pada tujuan utama bank yaitu dengan memberi kepuasan pada
nasabah.6
Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan kepuasan
kepada nasabah dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa

3
Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia- Menciptakan Keunggulan Bersaing
Berbasis Kompetensi SDM (Yogyakarta: ANDI, 2015), 240 - 241.
4
Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi (Bandung :
Alfabeta, 2016), 52.
5
Suparyadi, Manajemen Sumber, 241.
6
Irham Fahmi, Manajemen Kinerja (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

harus secara maksimal.7 Sumber Daya Manusia atau Sumber Daya Insani
adalah manusia yang menjadi tulang punggung dalam roda menjalankan
operasional suatu bank.8 Kompetensi SDM dan pelayanan suatu bank tentu
mewajibkan seluruh karyawan dan personal yang ada di dalamnya untuk
memberikan service yang terbaik khususnya pada teller dan customer
service sebagai frontliner lembaga keuangan yang berhadapan langsung
dengan nasabah, seperti pelayanan di BRISyariah KCP Ponorogo.
Bank BRISyariah KCP Ponorogo sudah berdiri sejak tahun 2013
dengan jumlah nasabah sekitar 10 ribu orang. Produk bank syariah yang
banyak diminati nasabah adalah produk tabungan faedah dan tabungan haji.
Hal ini menandakan bahwa dalam penggunaan produk bank, nasabah tentu
akan sering berinteraksi langsung dengan frontliner BRISyariah KCP
Ponorogo, apalagi bagi customer service dan teller sebagai petugas yang
paling depan harus memberikan pelayanan berkesan pada nasabah dan
membawa dampak positif bagi bank.
Sebagai frontliner, teller mendukung pengembangan bisnis bank
dengan memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat kepada nasabah
sesuai “Standar Pelayanan Teller”.9 Berdasarkan hasil wawancara yang
telah dilakukan, Menurut Anis Dyah mahasiswa jurusan perbankan syariah
angkatan 2016, menerangkan tentang teller belum maksimal dalam

7

Ridwan, Kualitas Pelayanan Jasa Dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 27.
Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 133.
9
Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2014), 2-4.
8

mengambil solusi yang cepat dan tepat ketika terjadi system error yang
menyebabkan pelayanan menjadi lama.10
Setiap nasabah sangat menginginkan pelayanan yang serba cepat dan
tidak memakan waktu lama, strategi tindakan yang dapat dilakukan seperti
menampilkan sikap positif dan mengambil langkah segera untuk memenuhi
kebutuhan nasabah. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan
mahasiswa atas nama Venni Kurniawati menerangkan bahwa pelayanan
pada customer service juga belum maksimal. Sesuai pengalamannya,
customer service tidak bisa memenuhi keperluan nasabah yaitu dalam
pembuatan akun ” keagenan”, karena dengan alasan masih melayani
kebutuhan nasabah lain serta tidak adanya kejelasan dari pihak bank
menyebabkan nasabah membatalkan dalam pembuatan akun tersebut.11
Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan, sebesar 4.523
nasabah BRISyariah KCP Ponorogo menggunakan tabungan faedah.12
Nasabah berasal dari kalangan pengusaha, PNS, guru, sampai mahasiswa.
Salah satunya mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. FEBI IAIN Ponorogo
meliputi tiga jurusan yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan
Manajemen Zakat dan Wakaf dengan jumlah 1898 mahasiswa. Namun,
ternyata hanya ada 379 mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo jurusan Perbankan
Syariah yang jelas menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP
Ponorogo. Maka dapat dilihat bahwa dari sekian banyak mahasiswa, masih
sedikit yang menggunakan produk bank syariah berbasis religieusitas.
“Anis Dyah, Wawancara, 14 Februari 2019”
“Venni Kurniawati, Wawancara, 15 Februari 2019”
12
“Gatot Wijarnako, Wawancara, 11 Februari 2019”
10
11

Bagi mahasiswa yang telah menjadi nasabah tentu telah berinteraksi
secara langsung dengan pihak BRISyariah KCP Ponorogo. Lalu seberapa
besar pengaruh kompetensi teller dan pelayanan prima customer service
terhadap kepuasan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan
tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo. Apabila mahasiswa sebagai
nasabah merasa terpuaskan kebutuhannya, maka akan menyampaikan good
image kepada orang lain.13
Hal ini tentu menjadi peluang bagi BRISyariah KCP Ponorogo untuk
meningkatkan mutu pelayanannya, membangun citra positif di mata
mahasiswa IAIN Ponorogo yang masih awam tentang bank syariah. Citra ini
dapat dibangun melalui kualitas pelayanan yang diberikan teller maupun
customer service guna meningkatkan kepuasan14 mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo yang telah menjadi nasabah BRISyariah KCP Ponorogo.
Menurut Atik Rosyidah mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015
menerangkan bahwa adanya pelayanan yang tidak sama antar nasabah,
seringkali nasabah mahasiswa masih terabaikan dalam menerima pelayanan
dari pihak bank. Maka tak jarang nasabah mahasiswa kecewa atas pelayanan
bank.

15

Padahal Salah satu manfaat perusahaan memperhatikan kepuasan

nasabah adalah terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang
menguntungkan bagi perusahaan sehingga banyak yang membeli/
menggunakan produk maupun jasa.16 Tanpa citra yang positif maka
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Ibid., 80.
Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta : Prenada Media, 2004), 202.
15
“Atik Rosyidah, Wawancara, 14 Februari 2019”
16
Fandy Tjiptono, Strategi Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 123.
14

kepercayaan yang sedang dan akan dibangun tidak akan efektif sehingga
perlu menyiapkan karyawan yang mampu menangani keinginan dan
kebutuhan nasabahnya. Persaingan lembaga keuangan yang semakin ketat,
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pihak BRISyariah KCP
Ponorogo tentu berupaya memaksimalkan tata aturan atau prosedur service
yang berlaku.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian
ini tentang “Pengaruh Kompetensi Teller dan Pelayanan Prima Customer
Service terhadap Kepuasan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam
menggunakan Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah
1. Apakah kompetensi teller berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di
BRISyariah KCP Ponorogo?
2. Apakah pelayanan prima customer service berpengaruh
kepuasan mahasiswa

terhadap

FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan

tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo?
3. Apakah kompetensi teller dan pelayanan prima customer service
berpengaruh secara bersamaan terhadap kepuasan mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di BRISyariah
KCP Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan antara
lain:
1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi teller terhadap kepuasan
mahasiswa

FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan

faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan prima customer service
terhadap kepuasan mahasiswa

FEBI IAIN Ponorogo dalam

menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi teller dan pelayanan prima
customer service secara bersamaan terhadap kepuasan mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di
BRISyariah KCP Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :
a. Secara Teoritis, untuk menambah pengetahuan mengenai kompetensi
teller dan pelayanan prima customer service

terhadap kepuasan

menabung mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan
tabungan faedah khususnya di BRISyariah KCP Ponorogo.

b. Secara Praktis
1) Sebagai

instrumen

untuk

mengambil

kebijakan

dalam

meningkatkan pelayanan BRISyariah kepada nasabah mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo.
2) Meningkatkan

pelayanan

khususnya

pelayanan

teller

dan

customer service dari pegawai BRISyariah KCP Ponorogo guna
meningkatkan kepuasan menabung mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo.
3) Nasabah dari mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo merasa puas atas
penggunaan produk tabungan faedah di BRISyariah KCP
Ponorogo.

E. Sistematika Pembahasan
Agar penelitian ini bisa tersusun secara sistematis, maka peneliti
menyusunnya dalam lima bab yaitu :

BAB I. Pendahuluan
Dalam bab ini menjelaskan tentang hal – hal berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan
sistematika pembahasan.

BAB II. Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, dan Hipotesis
Dalam bab ini berisi tentang deskripsi mengenai teori tentang
variabel dan hubungan antar variabel yaitu pengertian dan indikator

kompetensi teller, pelayanan prima customer service, dan kepuasan
nasabah, serta jabaran tentang penelitian terdahulu, kerangka berfikir
landasan teori, dan hipotesis penelitian.

BAB III. Metode Penelitian
Berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi
operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data dan metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan
Berisi tentang hasil pengujian instrumen (validitas dan reliabilitas),
hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis melalui uji regresi
linier ganda, uji asumsi klasik, uji t dan F, dan pembahasan.

BAB V. Penutup
Berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan tentang hasil
penelitian dan pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah dan
tujuan penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas. Sedangkan saran
merupakan himbauan kepada pembaca dan instansi terkait agar dapat
dijadikan sumber pengetahuan yang bermanfaat serta dapat dijadikan
bahan kajian peneliti selanjutnya.

BAB II
TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN
HIPOTESIS

A. Landasan Teori
1. Kompetensi Teller
a. Pengertian Kompetensi
Kompetensi adalah suatu kemampuan dalam pelaksanaan
pekerjaan atau tugas berlandaskan atas skill dan wawasan didukung
oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.17 Secara harfiah,
kompetensi berasal dari kata competence artinya kemampuan,
kecakapan, dan wewenang. Sedangkan, secara etimologi, kompetensi
didefinisikan sebagai dimensi perilaku unggulan seorang staff atau
pemimpin yang memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan perilaku yang
baik.18
Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seorang
individu dan memiliki nilai (velue) jual dan itu teraplikasi dari hasil
inovasi dan kreativitas. Kompetensi merupakan salah satu faktor yang
membedakan antara seseorang yang mampu menunjukkan kinerja
unggul. Konsep pemahaman tentang kompetensi merupakan perpaduan
antara pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan nilai/ sikap/
perilaku individu. Hal ini dapat membuat individu tersebut mampu

17

Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 271.
Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 202.

18

memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaannya dengan mencapai
hasil yang diharapkan. 19

Pengetahuan

Kompetensi
Keahlian

Nilai/
Sikap/
Perilaku

Gambar 2.1 Konsep Kompetensi

Konsep kompetensi merupakan area atau bagian persilangan atau
perpaduan antara pengetahuan, keahlian, dan nilai/ sikap/ perilaku.
Pengetahuan merupakan fakta yang mencerminkan aspek pemahaman
teknis,

keahlian/

ketrampilan

menunjukkan

kemampuan

untuk

melaksankan pekerjaan pada tingkat yang dapat diterima secara efisien
yang mudah dikembangkan melalui berbagai cara dalam rangka
mengoptimalkan kontribusi karyawannya terhadap pencapaian tujuan
organisasi, baik melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, atau pemberian
pengalaman dalam berbagai jabatan atau tugas. Sedangkan, Nilai/ sikap/
perilaku menunjukkan bahwa karyawan tersebut mampu beradaptasi di
lingkungan kerjanya karena memiliki nilai- nilai karakteristik kepribadian
individu yang sesuai dengan pekerjaan dan lingkungannya.20
Pengertian kompetensi kerja menurut Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 pasal
10 berbunyi, “ Kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap
19
20

Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, 242 - 243 .
Ibid., 243-245.

individu mencakup tentang aspek pengetahuan, skill, sikap kerja yang
sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.”
Dalam dunia bisnis semakin tinggi kompetensi yang dimiliki
individu, maka semakin tinggi pula nilai jual orang tersebut. Termasuk
jika dihubungkan dengan nilai financial, perolehan financial yang bisa
diperoleh akan semakin tinggi. Untuk hal itu, maka tentu orang yang
berkompeten tersebut akan dituntut melakukan pengembangan diri baik
dari aspek education (pendidikan) maupun pengalaman yang dilewati
selama ini atau biasa disebut dengan proses pembelajaran.21
“The right man the right job” yaitu dimana penempatan atas
kedudukan jabatan atau posisi kerja setiap individu juga ditentukan atas
kompetensi yang dimiliki. Mengingat bank merupakan pengelola dana
masyarakat, maka sektor perbankan mengandalkan kepercayaan. Oleh
karena itu, bank membutuhkan tenaga – tenaga yang terampil dan
profesional, bank harus dikelola oleh sumber daya manusia yang
memiliki integritas moral yang baik dan terpercaya.
Menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia ini,
Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi No. 23/ 80/ KEP/ DIR
tanggal 28 Februari 1991, mewajibkan bank untuk menyediakan dana
pendidikan pegawai sekurang – kurangnya 5% dari anggaran
pengeluaran sumber daya manusia setiap tahun untuk meningkatkan
keterampilan pegawai bank dalam bidang operasional dan pengelolaan

21

Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia, 52.

bank. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat
menentukan keberhasilan dan kesehatan suatu bank sehingga perlu
disiapkan dengan baik dan cermat. Maka, setiap bank wajib
mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pegawainya
guna memenuhi kebutuhan tenaga profesional.22
Kompetensi Sumber Daya Insani (SDM) yang baik itu harus
memiliki pengetahuan akademik yang luas serta ketrampilan yang
handal, karena pengetahuan dan ketrampilan merupakan kunci utama
seorang pegawai yang berkualitas. Pengembangan pengetahuan dan
ketrampilan harus dilakukan agar kepuasan terhadap nasabah dapat
ditingkatkan, tidak hanya pengetahuan dan wawasan saja yang menjadi
faktor penting, pelayanan yang diberikan kepada nasabah merupakan
kualitas SDM itu sendiri, pelayanan yang baik adalah pelayanan yang
dilakukan secara ramah, cepat tepat, dan dengan etika sehingga
memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi nasabah itu sendiri.23
Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari
kinerja atau perilaku di tempat kerja. Kinerja di pekerjaan dipengaruhi
oleh :
1)

Pengetahuan, kemampuan, dan sikap.

2) Gaya kerja, kepribadian, kepentingan/ minat,dasar – dasar, nilai
sikap, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan

22

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 125 -

126.
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Dengan demikian seorang pelaksana yang unggul adalah mereka
yang menunjukkan kompetensi pada skala tingkat lebih tinggi dengan
hasil lebih baik daripada pelaksana biasa atau rata – rata.24
Kesuksesan seseorang dalam bekerja atau dapat dikatakan
berkinerja lebih baik, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari
dalam diri (internal) maupun dari luar diri sendiri (eksternal). Yaitu
terdiri antara lain :
1) Bakat bawaan, bakat yang sudah ada dan melekat sejak dilahirkan.
2) Motivasi kerja yang tinggi
3) Sikap, motif, dan nilai cara pandang
4) Pengetahuan yang dimiliki baik dari pendidikan formal maupun
non formal (pelatihan, course, dll)
5) Keterampilan atau keahlian yang dimiliki
6) Lingkungan hidup dari kehidupan mereka sehari – hari.
Namun demikian, banyak terjadi di tempat kerja, seseorang harus
mempunyai kemampuan spesifik dan profesional, tetapi belum tentu
orang tersebut dapat bekerja atau mempunyai kinerja tinggi lebih
baik.25
Selain itu, terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu
sebagai berikut :
1) Motif, sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan
orang
24
25
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yang

menyebabkan

tindakan.

Motif

mendorong,

Wibowo, Manajemen Kinerja, 272.
Moehoeriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan
tertentu.
2) Sifat, merupakan karakteristik fisik dan respons yang konsisiten
terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman
mata merupakan ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur.
3) Konsep diri, adalah sikap, nilai – nilai, atau citra diri seseorang.
Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat
efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri
orang.
4) Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang
spesifik. Pengetahuan adaah kompetensi yang kompleks. Skor
pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja
karena gagal mengukur pengetahuan dan ketrampilan dengan cara
yang sebenarnya digunakan dalan pekerjaan.
5) Ketrampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau
mental tertentu. Kompetensi mental atau ketrampilan kognitif
termasuk berpikir analitis dan konseptual.
Dari beberapa pandangan tersebut dapat dirumuskan bahwa
kompetensi merupakan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan
dengan dilandasi oleh:
1)

Pengetahuan (knowledge)

2)

Keterampilan (skill)

Sikap yang menjadi karakteristik individu (attitudes)26

3)

b. Pengertian Teller
Teller adalah petugas bank yang bekerja di front line banking hall
dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah

dalam bentuk

penerimaan / penarikan secara tunai maupun non tunai dalam
pembukuan ke dalam sistem bank.27 Teller merupakan petugas bank
yang menjalankan operasional kas tangan perusahaan. Dalam hal ini
tentu dibutuhkan keahlian dalam kinerja pelayanan terhadap nasabah.
Seorang teller harus menciptakan citra profesional, ramah dan
konsisten dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan hal – hal
sebagai berikut :
1) Memeriksa secara teliti setiap transaksi yang akan dan sedang
dilakukan serta selalu mengikuti prosedur kerja.
2) Menunjukkan perhatian, profesionalisme dan keramahan pada saat
menerima nasabah di counter.
3) Bersikap profesional dengan tidak membeda – bedakan nasabah.
Melayani sesuai urutan kedatangan dan memperhatikan hal – hal
yang khusus (seperti otang tua, cacat, hamil, yang perlu diberi
bantuan dulu)
4) Tidak melakukan hal – hal yang menimbulkan kesan negatif atau
tidak profesional (seperti bercanda, ngobrol, berselisih, melamun,
dll.)
26
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5) Jujur dan tidak melakukan hal – hal yang dapat merugikan
perusahaan dan nasabah (memberi informasi atau rahasia
perusahaan / data nasabah kepada pihak yang tidak berwenang).28
Sebagai seorang frontliner, penampilan seorang teller

sangat

penting karena teller langsung berhubungan dengan nasabah. Citra
yang ditampilkan teller mencerminkan citra diri perusahaan.
Penampilan seorang telller bank harus mencerminkan penampilan
yang profesional karena bank adalah bisnis kepercayaan.
Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab seorang teller
dituntut memiliki ketrampilan dasar tertentu. Ketrampilan dasar
tersebut dibutuhkan agar seorang teller mampu memproses seluruh
transaksi yang menjadi tanggunjawabnya dengan lancar dan sesuai
standar bank. Berikut ini adalah ketrampilan dasar yang dituntut dari
seorang teller :
1)

Pemeriksaan identitas
a)

Pemeriksaan keaslian identitas

b)

Pemeriksaan kebenaran identitas

2)

28
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Pemeriksaan formulir terkait transaksi yang dilakukan
a)

Kesesuaian formulir

b)

Kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir

c)

Kesesuaian penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf

d)

Pemeriksaan keaslian uang

3)

Pemeriksaan tanda tangan
a) Tarikan garis tanda tangan
b) Penulisan ejaan
c) Efek dari penggunaan alat tulis bertinta tebal

4)

Pemeriksaan validasi
Teller harus melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi
yang telah diproses, dengan mencocokkan hasil validasi transaksi
dengan data yang tercantum pada slip transaksi.29

2.

Pelayanan Prima Customer Service
a. Pengertian Pelayanan Prima
Secara etimologis “pelayanan” dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) mengandung arti usaha melayani kebutuhan
orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang
ditawarkan kepada konsumen atau nasabah yang dilayani, bersifat
tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.
Sedangkan,

pengertian

pelayanan

prima

merupakan

terjemahan dari istilah “service excellent” yang secara harfiah
berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik
karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku pada instansi
pemberi layanan, dalam konteks ini adalah bank.30
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Pada prinsipnya pola sistem pelayanan itu harus didesain
sederhana, mudah dipahami baik nasabah maupun pegawai bank
sendiri. Hal ini dapat dilengkapi oleh kecanggihan teknologi namun
mudah dalam terapan tanpa menunda waktu.31
Pelayanan prima harus dilakukan sesuai dengan tuntutan dari
pihak nasabah, karena pelayanan menjadi tolok ukur kepuasan
nasabah yang meliputi:
1) Kecepatan
Kecepatan adalah kemampuan untuk membantu nasabah
dan memberikan layanan yang cepat. Nasabah sangat
menginginkan pelayanan yang serba cepat dan tidak memakan
waktu yang lama. Strategi tindakan yang dapat diambil seperti
menampilkan sikap positif dan mengambil tindakan segera
untuk membantu nasabah.
2) Keramahan
Untuk

mencapai

kerjasama

yang

baik,

keramahan

merupakan kunci keberhasilan suatu pelayanan.
3) Ketepatan
Pelayanan yang cepat disertai dengan ketepatan sesuai
dengan keinginan nasabah.
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4) Kenyamanan
Suasana

yang

nyaman

sangat

berpengaruh

dalam

membangun kinerja karyawan serta untuk menciptakan
nasabah yang loyal.32
b. Pengertian Customer Service
Kata Customer Service berasal dari dua kata yaitu “customer”
yang berarti pelanggan, dan

“service” yang mengandung arti

pelayanan. Customer service secara umum adalah “Setiap kegiatan
yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan
kepada nasabah, melalui pelayanan, dapat memenuhi keinginan
dan kebutuhan nasabah”. Pelayanan yang diberikan adalah
pelayanan berdasarkan informasi dan pelayanan jasa yang
tujuannya untuk memberikan kepuasan nasabah dan dapat
memenuhi kebutuhan nasabah.
Customer service adalah ilmu dan seni tentang melayani
nasabah sebagai ujung tombak perusahaan berada digaris paling
depan bertugas melayani calon nasabah di bank. Sebagai seorang
customer service tentu ditetapkan tugas harus diembannya. Tugas
ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam arti dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dari
awal sampai selesainya seorang nasabah. Kualitas dalam konsep ini
sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa bergantung
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pada kemampuan customer service dalam menawarkan pada
nasabah.
Dalam menawarkan produk atau jasa pada nasabah tentu
membutuhkan seni komunikasi, yaitu sarana yang digunakan suatu
perusahaan dalam rangka memberi informasi, membujuk dan
mengingatkan nasabah secara langsung maupun tidak langsung.
Komunikasi yang efektif akan memiliki dampak positif terhadap
operasional perusahaan.33
Adapun tugas customer service diantaranya :
1) Melayani nasabah dalam memberikan informasi tentang
produk-produk bank
2) Melaksankan tahapan awal administrasi dalam pembukaan
rekening
3) Mampu memelihara tabungan nasabah dengan baik,
4) Mampu

menyampaikan

informasi

secara

jelas

kepada

nasabah.34
Standar sikap dan penampilan customer service:
1) Penampilan diri
2) Percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum dalam
melayani nasabah.
3) Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika
kenal
33
34
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4) Bersikap tenang, sopan, hormat, dan mau mendengarkan setiap
pembicaraan.
5) Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar
6) Antusias dalam melayani nasabah
7) Hindari menyela atau memotong pembicaraan.
8) Mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan
9) Meminta bantuan dan informasi kepada pihak lain apabila ada
permasalahan yang tidak dapat ditangani sendiri.
10) Meminta nasabah untuk menunggu waktu pelayanan apabila
belum dapat dilayani.35
3.

Kepuasan Mahasiswa
a.

Pengertian Kepuasan
Kepuasan

adalah

tingkat

perasaan

seseorang

setelah

membandingkan kinerja produk (atau hasil) yang ia rasakan
dengan harapannya. Jika kinerja di bawah harapan, maka nasabah
akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, maka nasabah
akan puas dan senang.36
Satisfaction berasal dari bahasa latin, yaitu satis yang berarti
enough atau cukup dan facare yang berarti to do atau melakukan.
Jadi produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah yang sanggup
memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen sampai pada
tingkat cukup.
35
36
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Dalam konteks customer behavior, kepuasan lebih banyak
didefinisikan dari perspektif pengalaman konsumen setelah
mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa.
Kepuasan adalah respon pemenuhan dari konsumen, kepuasan
adalah hasil dari penilaian konsumen bahwa produk atau jasa
pelayanan telah memberikan tingkat kenikmatan dimana tingkat
pemenuhan ini bisa lebih atau kurang.37
Ada sepuluh prinsip kepuasan pelanggan (nasabah) yang harus
diperhatikan untuk merebut hati nasabah agar dapat memenangkan
persaingan, yaitu :
1) Memulai

dengan

percaya

akan

pentingnya

kepuasan

pelanggan, menanam kepuasan menuai laba.
2) Memilih pelanggan dengan benar untuk membangun kepuasan.
3) Memahami harapan pelanggan, mengontrol harapan, dan
menggali harapan pelanggan merupakan kunci.
4) Mencari faktor – faktor pendorong, kepuasan dimulai dari
aspek pabrik, dimensi kualitas produk, dimensi kualitas
pelayanan.
5) Faktor emosional (estetika, self expressive value, dan brand
personality)

adalah

faktor

penting

yang

kepuasan pelanggan.
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memengaruhi

6) Pelanggan yang komplain (kepuasan melalui komplain,
menangani keluhan dengan sistem, efektivitas penanganan
komplain) adalah pelanggan yang loyal.
7) Garansi kepada pelanggan adalah lompatan yang besar dalam
kepuasan konsumen atau pelanggan.
8) Mendengarkan suara pelanggan melalui pengukuran kepuasan
pelanggan.
9) Peran karyawan sangat penting dalam upaya memuaskan
konsumen atau pelanggan.
10) Kepemimpinan adalah teladan dalam kepuasan pelanggan.38
Dari sepuluh prinsip diatas dapat dilihat bahwa salah satu
faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan (nasabah) adalah
faktor emosional yang meliputi brand personality.
Brand

Personality

merupakan

sesuatu

yang

mewakili

kepribadian konsumen digambarkan dengan sebuah merk yang
melekat pada dirinya. Kepribadian yang dimaksud adalah sifat,
kegiatan maupun kebiasaan sehari – hari. Ketika konsumen
menganggap adanya kesesuaian dalam merk tersebut, konsumen
akan melangkah pada tahap selanjutnya.
Brand Personality memiliki lima dimensi yang dirancang
untuk menggambarkan struktur dan sifat dari brand personality itu
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sendiri. Kelima dimensi itu dikenal dengan “ The Big Five ” yaitu
meliputi :
1) Sincerity (ketulusan)
2) Excitement (kegembiraan)
3) Competence (kompetensi)
4) Sophistication (keanggunan)
5) Ruggedness (ketahanan).39
b. Pengukuran Kepuasan Nasabah
Tidak ada ukuran tunggal “terbaik” mengenai kepuasan
pelanggan yang disepakati secara universal. Meskipun demikian
ditengah beragamnya cara mengukur kepuasan pelanggan.
Terdapat enam konsep inti mengenai obyek pengukuran serta
menjadi indikator pada kepuasan, antara lain:
1) Kepuasan Pelanggan secara keseluruhan
Cara ini yang paling sederhana untuk mengukur
kepuasan pelanggan yaitu dengan menanyakan kepada
pelanggan seberapa mereka puas dengan produk atau jasa
spesifik tertentu. Pertama, mengukur tingkat kepuasan
pelanggan terkait produk atau jasa. Kedua, membandingkan
menilai dengan tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan atas
produk atau jasa.

Argini Tiara Dhevy, “Faktor Kepribadian Merek, Perceived Value,dan Word of Mounth
(WOM) Terhadap Minat Beli”, Skripsi (Yogyakarta: UNY, 2015), 19 - 20.
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2) Dimensi Kepuasan Pelanggan
Umumnya proses semacam ini terdiri empat langkah.
Pertama,

identifikasi

dimensi-dimensi

kunci

kepuasan

pelanggan. Kedua, meminta pelanggan menilai produk atau
jasa berdasarkan item spesifik, seperti kecepatan, fasilitas,
keramahan perusahaan dalam melayani pelanggan. Ketiga,
meminta pelanggan untuk menilai produk atau jasa pesaing
berdasarkan item spesifik yang sama. Keempat, menentukan
dimensi yang menurut mereka paling penting dalam menilai
kepuasan pelanggan keseluruhan.
3) Konfirmasi Harapan
Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung
namun disimpulkan berdasarkan sesuai tidaknya antara
harapan pelanggan dengan kinerja perusahaan.
4) Nilai Beli Ulang
Diukur dengan menanyakan apakah pelanggan akan
menggunakan produk atau jasa perusahaan lagi dan setia dalam
penggunaan produk atau jasa.
5) Kesediaan Untuk Merekomendasi
Kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk
kepada teman atau orang lain menjadi ukuran penting untuk
dianalisisi dan ditindaklanjuti.
6) Ketidakpuasan Pelanggan

Adapun

aspek

yang

ditelaah

untuk

mengetahui

ketidakpuasan pelanggan meliputi, pengembalian produk,
garansi, gethok tular negatif, konsumen beralih ke pesaing.40
c. Metode Pengukuran Kepuasan Nasabah
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur
kepuasan nasabah, antara lain :
1) Sistem keluhan dan saran; contoh: menyediakan kotak saran
dan keluhan, kartu komentar, customer hot lines.
2) Survey kepuasan pelanggan; contoh: dengan quisioner baik
dikirim lewat pos ataupun diberikan pada saat pelanggan
berbelanja, pembicaraan secara pribadi lewat telepon ataupun
wawancara langsung.
3) Lost Customer Analysis; perusahaan menghubungi para
pelanggan yang telah berhenti membeli dari perusahaan atau
mereka yang telah beralih ke pesaing.
4) Ghost Shopping; perusahaan menggunakan Ghost Shopper
untuk mengamati kekuatan dan kelemahan produk serta
pelayanan perusahaan dan pesaing.
5) Sales related methode; kepuasan pelanggan diukur dengan
kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar dan rasio
pembelian ulang.
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6) Customer Panel; perusahaan membentuk panel pelanggan,
yang nantinya dijadikan sample secara berkala untuk
mengetahui apa yang mereka rasakan dari perusahaan dan
semua pelayanan perusahaan.41
Adapun manfaat suatu perusahaan memperhatikan kepuasan
pelanggan (nasabah) adalah :
1) Reputasi perusahaan semakin positif di mata masyarakat umum
dan pelanggan khususnya.
2) Mendorong loyalitas pelanggan
3) Terciptanya

rekomendasi

dari

mulut

ke

mulut

yang

menguntungkan bagi perusahaan sehingga banyak yang
membeli.
4) Meningkatkan volume keuntungan.
5) Hubungan mitra akan harmonis.
6) Mendorong setiap anggota organisasi untuk bekerja dengan
tujuan serta kebanggaan yang lebih baik.
Dapat dipahami bahwa kepuasan pelanggan merupakan
kesetiaan konsumen (nasabah) terhadap perusahaan atau suatu
produk tertentu dengan disertai tindakan untuk menggunakan
kembali.42
B. Penelitian Terdahulu

41

Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: UB Press, 2011) 25-26.
Fandy Tjiptono, Strategi Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 123.

42

Adapun rujukan penulis dalam pembahasan tentang pengaruh
kompetensi teller dan customer service terhadap kepuasan menabung
nasabah adalah sebagai berikut :
Risdyanti Harun, dengan judul “ Pengaruh Pelayanan Customer
Service

terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP

Sungguminasa”. Hasil penelitiannya pelayanan Customer Service BRI
Syariah KCP Sungguminasa cukup optimal. Meski perlu perhatian lebih
bagi pihak bank mengenai SarPras dan keramahan CS, dikarenakan nilai
masih dibawah 4. Sedangkan, pada point kepuasan nasabah sudah
maksimal. Terbukti dengan nilai rata - rata kepuasan sudah mencapai angka
4 yang berarti sangat puas.43
Fery Sujarwo, dengan judul “ Pengaruh Pelayanan Teller Terhadap
Kepuasan Nasabah Bank Muamalat Salatiga “. Hasil penelitiannya bahwa
variabel assurance (jaminan) yang menyangkut tentang kesopanan,
pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam menciptakan kepercayaan
nasabah mempunyai pengaruh yang paling kecil. Perlu peningkatan kinerja
teller melalui seminar, pelatihan, atau studi banding agar kinerja dapat
ditingkatkan dalam berbagai aspek yang ada.44
Iis Suryani, dengan judul “ Pengaruh Pelayanan Frontliner Terhadap
Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat “. Hasil
penelitiannya bahwa BSM Cabang Ciputat dapat meningkatkan kepuasan
43
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44
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nasabah terutama pada point - point yang mempunyai nilai indeks kepuasan
nasabah terendah, Hal ini karena nasabah yang merasa puas akan berbagi
kepuasan dengan penyedia jasa. Bahkan, nasabah tentu akan berbagi rasa
dan pengalaman dengan nasabah lain.45
Oky Ridwinsyah, dengan judul “ Kompetensi Sumber Daya Insani
Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pembiayaan Murabahah (Studi pada
BPRS Mitra Agro Usaha Kota Bandar Lampung).” Hasil penelitiannya
bahwa variabel pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dapat berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pembiayaan murabahah.
mengingat variabel pengetahuan paling dominan mempengaruhi kepuasan
nasabah,

maka

hendaknya

BPRS

tersebut

mempertahankan

dan

meningkatkan lagi.46
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dilihat
dari segi waktu, tempat dan objek yang ditelititi yaitu pada teller dan
customer service. Penelitian ini terfokus pada kompetensi yang dimiliki
teller dan pelayanan prima customer service dalam memenuhi kepuasan
mahasiswa untuk menabung di BRI Syariah KCP Ponorogo. Karena
frontliner ini sangat berperan aktif dalam transaksi di suatu bank.
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Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 111-112.
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Adapun persamaan dalam penelitian adalah sama- sama melakukan
penelitian di perusahaan atau bank dalam rangka melihat proses kinerja dan
operasional bank dalam melayani nasabah.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti,

Substansi

Judul, Tahun

(Pembahasan

dan

Penelitian

Masalah)

Perbedaan

Risdyanti Harun,
“

Penelitian

Hasil Penelitian

ini Pelayanan

Pengaruh membahas

Pelayanan

Persamaan:

Customer Service Terdapat

pengaruh

BRI Syariah KCP kesamaan

Customer Service pelayanan

Sungguminasa

terhadap

customer service cukup

kepuasan

yang

indikator

optimal. kecepatan

memiliki Sedangkan,

nasabah

pada indikator

point

Bank

BRI keramahan,

nasabah

Syariah

KCP kecepatan,

maksimal.

pada Perbedaan:

kepuasan Tidak terdapat
sudah indikator
keramahan

Sungguminasa,

kenyamanan

Terbukti

2016.”

terhadap

nilai rata - rata

kepuasan

kepuasan

nasabah
BRI

Persamaan

dengan

sudah

bank mencapai angka 4
Syariah yang berarti sangat

KCP

puas

Sungguminasa.
Fery Sujarwo,
“

Penelitian

Pengaruh membahas

ini pada

assurance Persamaan:

(jaminan)

yang Terdapat

Pelayanan Teller pengaruh

menyangkut

kesamaan

Terhadap

pelayanan

tentang kesopanan, indikator

Kepuasan

customer service pengetahuan

dan pengetahuan

Nasabah

Bank yang

memiliki kemampuan

dan

Muamalat

indikator

Salatiga, 2016“

jaminan

yang menciptakan

meliputi

kepercayaan

Tidak terdapat

pengetahuan,

nasabah

indikator

kesopanan

karyawan

dalam kemampuan
Perbedaan:

dan mempunyai

kesopanan

kemampuan

pengaruh

terhadap

paling kecil. Perlu

kepuasan

peningkatan

menabung

kinerja

teller

Bank melalui

seminar,

nasabah

yang

Muamalat

pelatihan,

atau

Salatiga

studi banding agar
kinerja

dapat

ditingkatkan dalam
berbagai

aspek

yang ada
Argini
Dhevy,

Tiara Penelitian

ini Brand Personality Perbedaan:

“Faktor membahas faktor merupakan sesuatu Variabel

Kepribadian

brand

yang

mewakili dependen

Merek, Perceived personality yang kepribadian

penelitian

Value,dan Word mempengaruhi

konsumen

Persamaan:

of

digambarkan

Adanya

Mounth minat beli

(WOM)

dengan

sebuah indikator

Terhadap Minat

merk yang melekat kompetensi

Beli,2016”

pada

dirinya.

Kepribadian yang
dimaksud
sifat,

adalah
kegiatan

maupun kebiasaan
sehari

–

hari.

Dengan

indikator

sugesti, kesesuain
produk

dan

kompetensi
Iis Suryani,
“

Penelitian

ini BSM

Pengaruh membahas

Cabang Persamaan:

Ciputat

dapat Adanya

Pelayanan

pengaruh

meningkatkan

Frontliner

pelayanan

kepuasan nasabah rekomendasi

Terhadap

frontliner

Kepuasan

meliputi

Nasabah

yang terutama

indikator

pada atas

point - point yang pengalaman

Bank indikator

mempunyai

nilai yang

Syariah Mandiri kepuasan

indeks

Cabang Ciputat, nasabah

nasabah terendah,

2014”

kesuluruhan dan Hal
rekomendasi
kepada

dirasa

kepuasan nasabah

ini

karena

nasabah

yang

calon merasa puas akan

nasabah lain.

berbagi

kepuasan

dengan

penyedia

jasa.

Bahkan,

nasabah tentu akan
berbagi rasa dan
pengalaman
dengan

nasabah

lain.
Oky Ridwinsyah, Penelitian
“

Kompetensi membahas

Sumber

Daya pengaruh

ini pengetahuan,
ketrampilan,
sikap

Insani Terhadap Kompetensi yang berpengaruh

Persamaan:
dan Adanya
dapat indikator
pengetahuan,

Tingkat

meliputi

positif

dan ketrampilan,

Kepuasan

pengetahuan,

signifikan terhadap dan sikap

Nasabah

ketrampilan, dan kepuasan nasabah Perbedaan:

Pembiayaan

sikap

Murabahah

kepuasan

(Studi
BPRS

terhadap pembiayaan
murabahah.

pada nasabah

pengetahuan

Agro Usaha Kota Murabahah
(Studi

Lampung), 2017” BPRS

paling

segi

waktu, tempat

mengingat variabel dan

Mitra pembiayaan

Bandar

dari

objek

yang ditelititi

dominan

pada mempengaruhi
Mitra kepuasan nasabah,

Agro Usaha Kota maka

hendaknya

Bandar

BPRS

tersebut

Lampung)

mempertahankan
dan meningkatkan
lagi

C. Kerangka Pemikiran

Kompetensi
Teller (X1)

Kepuasan Mahasiswa
(Y)

Uji t
Pelayanan Prima
Customer Service
(X2)
Uji f
Keterangan:

Gambar 2.2
: Uji t (Parsial)
: Uji F (Simultan)

Kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa kompetensi
teller (X1), pelayanan prima customer service (X2) mempengaruhi
tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan tabungan faedah (Y).

Seorang teller dan customer service yang berkompeten akan mampu
bekerja secara berkualitas dan mempunyai kinerja yang baik, sehingga
tujuan perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada nasabah dapat
dicapai secara efisien dan efektif.
D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan
penelitian.47 Hipotesis merupakan jawaban sementara pada pertanyaan
penelitian ini, Tujuan dari penyusunan hipotesis adalah sebagai
pedoman pengarahan penelitian, memberikan batasan terhadap apa
yang akan diteliti, menjelaskan hubungan antar variabel.48
1.

Kompetensi Teller Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo dalam Menggunakan Tabungan Faedah
H0: Tidak ada pengaruh kompetensi teller secara positif dan
signifikan terhadap
Ponorogo

dalam

kepuasan

mahasiswa

menggunakan

tabungan

FEBI IAIN
faedah

di

BRISyariah KCP Ponorogo.
H1: Ada pengaruh kompetensi teller secara positif dan signifikan
terhadap kepuasan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam
menggunakan

tabungan

faedah

di

BRISyariah

KCP

Ponorogo.

47

Saiffudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 49.
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
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2008), 76.

2.

Pelayanan Prima Customer Service Mempengaruhi Kepuasan
Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam Menggunakan
Tabungan Faedah
H0: Tidak ada pengaruh pelayanan prima customer service secara
positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di
BRISyariah KCP Ponorogo.
H2: Ada pengaruh pelayanan prima customer service secara positif
dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di BRISyariah
KCP Ponorogo.

3.

Kompetensi Teller dan Pelayanan Prima Customer Service
Secara Bersamaan Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo dalam Menggunakan Tabungan Faedah
H0: Tidak ada pengaruh secara bersamaan kompetensi teller dan
pelayanan

prima

customer

service

terhadap

kepuasan

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan
tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.
H3: Ada pengaruh secara bersamaan kompetensi teller dan
pelayanan

prima

customer

service

terhadap

kepuasan

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan
tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.

BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana data yang
digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini
menggunakan teknik kuisioner atau pertanyaan. Dengan demikian data yang
dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi. 49 Pengujian
kuisioner dilakukan dengan menggunakan bantuan software program IBM
SPSS 21.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel penelitian
sebagai berikut:

B.

X1

:Kompetensi Teller

X2

:Pelayanan Prima Customer Service

Y

:Kepuasan Mahasiswa

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel adalah karakteristik objek yang bervariasi.Termasuk dalam
variabel penelitian adalah karakteristik dari orang, objek yang mempunyai
variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga
diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

49

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 150.

Berdasarkan hubungan antar variabelnya, dibedakan menjadi dua
yaitu: variable dependen ( terikat) dan variable independen (bebas).

50

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variable independen (X) adalah
kompetensi teller (X1) dan pelayanan prima customer service (X2).
Sedangkan variabel dependennya (Y) adalah kepuasan mahasiswa.
Untuk menyatukan persepsi tentang pengertian variabel- variabel yang
diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan batasanbatasan definisi operasional pada setiap variabel tersebut. Definisi
operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana
caranya mengukur suatu variabel. Adapun definisi variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Kepuasan mahasiswa (Y) merupakan hasil penilaian yang dirasa
mahasiswa selaku nasabah dalam menggunakan tabungan faedah
untuk kegiatan transaksi guna memenuhi kebutuhannya.

2.

Kompetensi teller (X1) merupakan standar prosedur kinerja seorang
teller untuk mempengaruhi kepuasan menabung.

3.

Pelayanan prima customer service (X2) merupakan segala upaya
terbaik dan sempurna dari customer service yang diwujudkan dalam
bentuk memenuhi kebutuhan nasabah sehingga nasabah merasa puas.

50

Ibid., 10.

Untuk lebih jelasnya, definisi operasional dari variabel-variabel yang
akan diteliti dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table indikator berikut
ini:
Tabel 3.1
Definisi Operasional
Variabel
Penelitian
Kompetensi
Teller
(X1)

Indikator

Butir Kuisioner

Pengetahuan
(Knowledge)

Petugas mampu menjelaskan
informasi yang dibutuhkan
nasabah dengan jelas
Bertanggungjawab atas proses
pelayanan yang diberikan
kepada nasabah
Mampu menjawab pertanyaan
nasabah secara benar sesuai
dengan pengetahuannya
Petugas
cakap
dalam
menyampaikan informasi
Mampu mengoperasionalkan
peralatan administrasi dengan
handal
Memeriksa secara teliti setiap
transaksi yang dilakukan
Petugas yang bersikap sopan,
tenang
dan
menghargai
nasabah
Tidak memotong pembicaraan
ketika
berbicara
dengan
nasabah
Adanya sikap antusias dalam
melayani nasabah
Mampu menjadi pendengar
yang baik atas keluhan nasabah
Petugas mampu memberikan
layanan dengan cepat

Keahlian
(Skill)

Sikap
(Attitude)

Kecepatan
Pelayanan

Sumber

1. Wibowo
(2016)
2. IBI
(2014)

IBI

Prima
Customer
Service
(X2)

Keramahan

Ketepatan

Kenyamanan

Kepuasan
Menabung
(Y)

Kepuasan
Pelanggan
Keseluruhan

Dimensi
Kepuasan
Nasabah

Mampu mengambil langkah
segera
untuk
menangani
keluhan nasabah
Petugas yang interaktif dalam
berkomunikasi dengan nasabah
Memberikan
perhatian dan
kesungguhan secara penuh
dalam melayani nasabah
Petugas mampu meyakinkan
nasabah melalui argumennya
yang logis
Mampu memberikan solusi
yang tepat sesuai keluhan
masing – masing nasabah
Mampu
memberikan
pelayanan kepada nasabah
dalam waktu yang tepat
Petugas mampu berbicara
dengan bahasa yang baik dan
mudah dipahami
Penampilan petugas yang
bersih dan rapi
mampu menjaga rahasia data
nasabah sehingga nasabah
merasa aman.
Nasabah merasa puas atas
penggunaan produk Tabungan
Faedah
BRIS
dibanding
dengan produk dari bank lain
Nasabah merasa puas atas
pelayanan yang diberikan
Teller dan Customer Service
BRIS Ponorogo dibanding
dengan pelayanan bank lain
Nasabah merasa puas terhadap
fasilitas layanan seperti adanya
aplikasi BRIS online
Nasabah merasa puas atas
produk tabungan faedah karena
persyaratan yang mudah

(2014)

Fandy
Tjiptono
(2014)

Konfirmasi
Harapan

Nilai Beli
Ulang

Kesediaan
Untuk
Merekomendasikan

Ketidakpuasan Pelanggan

Adanya kesesuaian antara
harapan/ekspetasi
nasabah
dengan
pelayanan
yang
diberikan BRIS KCP Ponorogo
Adanya kesesuaian antara
penggunaan tabungan faedah
secara
praktik
dengan
penjelasan
petugas
BRIS
Ponorogo
Nasabah akan menggunakan
service ulang atas jasa dari BRI
Syariah KCP Ponorogo
Nasabah akan melakukan akad
lagi jika ada produk baru dari
BRI Syariah KCP Ponorogo
Nasabah akan memberikan
good image tentang BRIS
Ponorogo
kepada
calon
nasabah lain
Nasabah merekomendasikan
penggunaan tabungan faedah
kepada calon nasabah lain
Nasabah merasa puas akan
Produk tabungan faedah
Nasabah merasa puas menjadi
nasabah di BRI Syariah KCP
Ponorogo

C.

Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek
yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan
sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh

populasi yang digunakan untuk penelitian.51 Populasi dalam penelitian ini
adalah mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo yang mempunyai tabungan faedah
yaitu mahasiswa Perbankan Syariah angkatan tahun 2015-2016 yang
berjumlah 379 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menurut pendapat
Slovin adalah sebagai berikut:
n=

N
1+N.0,052

Keterangan :
n

= ukuran sampel

N

= ukuran populasi

e

= persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.52
n=

379
1+379.0,052

n=

379
1+0,9475²

n = 194,6 orang
Jadi, berdasarkan rumus Slovin diatas dapat diketahui jumlah responden
dengan taraf kesalahan 5% adalah 194,6 = 195 dan digenapkan menjadi
200 responden. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya responden
yang menjawab asal – asalan.

D.

Jenis dan Sumber Data

51
52

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi (Yogyakarta: 2015), 80-81.
Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 180.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data
Primer, data yang diperoleh dari sumber aslinya. Data primer, yaitu data
yang bersumber dari penyebaran kuisioner terhadap mahasiswa FEBI yang
telah menggunakan tabungan faedah BRISyariah KCP Ponorogo. Data yang
dikumpulkan adalah data dari kuesioner yang diambil sendiri oleh peneliti
untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari responden. Kuesioner tersebut
disebar dengan dua cara. Pertama secara online yaitu dengan membagikan
link kuesioner kepada mahasiswa selaku nasabah di BRISyariah KCP
Ponorogo dan kedua dengan membagikan lembar kuesioner secara manual
untuk di isi secara individu oleh mahasiswa.

E.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan dan kondisi
objek yang diteliti, kemampuan mengutarakan waktu dan tenaga. Adapun
data yang dimaksud diperoleh dengan cara sebagai berikut :
1.

Wawancara
Wawancara yang dimaksud disini adalah teknik untuk
mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan
masalah tertentu , yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan
teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap
muka langsung antar seorang.53

53

Ibid., 151.

Pengumpulan data secara langsung didapatkan dari hasil
wawancara dengan pihak bank yang menjadi lokasi penelitian.
Metode ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai gambaran
umum BRISyariah KCP Ponorogo.
2.

Kuesioner/ angket
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner dibuat dengan
menggunakan pertanyaan terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaanpertanyaan untuk menjelaskan identitas responden, dan pertanyaan
tertutup yaitu pertanyaan yang meminta responden untuk memilih
salah satu jawaban yang tersedia dari setiap pertanyaan. Jawaban yang
diberikan responden kemudian diberi skor dengan mengacu pada
pengukuran skala interval, yaitu dengan teknik agree-disagree scale
dengan mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban
setuju-tidak setuju dalam berbagai rentang nilai 1-5.54
Dalam penelitian ini menggunakan teknik skala Likert yaitu
skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam
penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh
peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan
skala Likert

54

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi

Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 156-157.

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik
ukur untuk menyusun item –item instrumen yang dapat berupa
pernyataan atau pertanyaan.
Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang
dapat berupa :
a.

Sangat Setuju diberi skor 5

b.

Setuju diberi skor 4

c.

Ragu- Ragu/ Netral diberi skor 3

d.

Tidak Setuju diberi skor 2

e.

Sangat Tidak Setuju diberi skor 155
Beberapa buku teks menganjurkan agar data pada kategori

“netral” tidak dipakai dalam analisis selama responden tidak
memberikan alasannya. 56
Sehingga penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala 1-4
a. Sangat Setuju diberi skor 4
b. Setuju diberi skor 3
c. Tidak Setuju diberi skor 2
d. Sangat Tidak Setuju diberi skor 1
Respoden diminta mengisi pernyataan dalam skala. Dari jawaban
tersebut diharapkan dapat diketahui reaksi dan pendapat mereka

55

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
cv, 2012), 93-94.
56
Muhamad, Metodologi Penelitian,154.

secara langsung sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis apa
yang menjadi topik penelitian.

F.

Metode Pengolahan dan Analisis Data
1.

Uji Validitas dan Reliabilitas
Validitas yaitu suatu proses pengukuran untuk menguji kecermatan
butir yang ada didalam daftar pertanyaan untuk melaksanakan
fungsinya. Didalam penelitian ini untuk menguji kevalidan data maka
menggunakan uji validitas yang menggunakan rumus korelasi product
moment. Ghazali mengutarakan pendapatnya bahwa pengujian
validitas ini harus dibantu dengan aplikasi SPSS versi 21 dengan cara
mengkorelasikan masing-masing dari pertanyaan dengan total score.
Teknik ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara rhitung
dengan rtabel.
Jika r hitung > r tabel maka pernyataan serta indikator yang digunakan
dalam penelitian ini dianggap valid. Sedangkan jika r

hitung

< r

tabel

maka dapat dipastikan pernyataan yang digunakan dalam penelitian
ini dianggap tidak valid. Sebuah pernyataan dianggap valid jika dapat
mengukur apa yang diinginkan secara tepat. Uji validitas ini
menggunakan tingkat nilai signifikansi sebesar 5%.
Dengan jumlah sampel (n) adalah 30 dan tingkat signifikansi 0,05.
Maka nilai r tabel dalam penelitian ini adalah r (0, 05; 30 – 2 = 0,05;28
diperoleh nilai

0,361. Jika r

hitung

lebih besar daripada r

berkorelasi positif maka butir atau pertanyaan tersebut valid.

tabel

dan

Uji Reliabilitas merupakan suatu alat untuk mengukur kuisoner
yang merupakan indikator dari variabel. Kuisoner bisa dikatakan
bagus jika jawaban dari seseorang terhadap pernyataan yang ada pada
kuisoner tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian dalam
penelitian ini menggunakan program SPSS versi 21, dengan
menggunakan taraf signifikan sebesar 5%, dan Cronbach Alpha > 0,6
maka instrument itu dinyatakan reliable.57
2.

Analisis Korelasi
Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan guna
mengetahui hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya.
Pada penelitian ini yang digunakan adalah korelasi product moment
untuk melihat bagaimana hubungan derajat antar variabel apakah
hubungan yang terjadi adalah negatif atau positif, hal ini dapat dilihat
dari tanda yang dimiliki. Untuk melihat hubungan variabel signifikan
atau tidak signifikan dapat dilihat pada nilai r
hitung

3.

hitung

dan r

tabel.

Jika r

> r tabel maka hubungan antara kedua variabel X dan Y signifikan.

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu terhadap variabel yang
akan digunakan. Ini bertujan agar mengetahui apakah variabelvariabel tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak. Asumsi
klasik

yang

akan

digunakan

berupa

uji

normalitas,

heterokedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

57

Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 108.

uji

a.

Uji Normalitas
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah
dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas saling
mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi
apakah residual mendistribusi normal atau tidak dengan cara
melakukan uji statistik. Pengujian normalitas dilakukan dnegan
uji

Kolmogorov-Smirnov

dengan

menggunakan

hipotesis

dibawah ini :
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05, maka H0 diterima maka
artinya variabel residual terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas
Untuk menguji apa didalam model regresi terjadi ketidak
samaan variance dari residual satu pengamatan dengan
pengamatan lainnya. Jika nilai thitung < ttabel maka tidak ada
heteroskedastisitas atau sebaliknya inilah yang akan di jadikan
dasar penilaiannya. Berdasarkan nilai signifikansinya juga dapat
digunakan

untuk

menguji

apakah

ada

atau

tidak

heteroskedastisitas. Dengan cara membandingkan dengan level
of signifikan (α). Apabila nilai signifikansinya > level of

signifikan (α) berarti tidak ada heterokedastisitas begitu juga
sebaliknya. Hipotesis yang digunakan :
H0

:

Varian

residual

homogen

(tidak

terjadi

kasus

(terjadi

kasus

heteroskedastisitas)
H1

:

Varian

residual

tidak

homogen

heteroskedastisitas)
Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05, maka H0 diterima artinya
variabel residual homogen atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi
Untuk menguji apakah didalam model regresi linear ada
hubungan antara kesalahan pengganggu yang ada pada periode
tertentu dengan kesalahan variabel sebelumnya. Tidak adanya
autokorelasi didalam model regresi inilah yang harus dipenuhi.
Metode pengujian yang kerap digunakan yaitu uji DurbinWatson (uji DW) . Dengan hipotosis yang digunakan :
H0 : Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif
H1 : Ada autokorelasi, positif atau negatif
Adapun ketentuan dibawah ini :
dU < d < 4 – dU
Keterangan:
dU = batas atas
dL = batas bawah
d

= nilai Durbin – Watson

Untuk menentukan dU dan dL dapat melihat tabel DW
dengan mengetahui jumlah variabel independen dan jumlah
sampel yang diambil.58
Atau dengan kriteria :
1)

Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

2)

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

3)

Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.59

d. Uji Multikolinearitas
Untuk

mengecek

apakah

ada

atau

tidak

korelasi

multikolinearitas antar variabel bebas dengan variabel terikat
ialah dengan melihat Tolerance Value atau Variance Inflation
Factor. Model regresi yang mengakibatkan multikolinearitas
bisa dilihat melalui nilai tolerance yang > 0,1 atau nilai
Variance Inflation Factor (VIF) > 10 apabila Tolerance Value
di bawah 0,1 atau Variance Inflation Factor (VIF) di atas 10
maka akan terjadi multikolinearitas.
Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada
tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar
variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar
variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat
kuat. Selain itu, uji multikolinieritas digunakan untuk
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menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan
mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Adapun kriterianya :
1) Nilai Tolerance > 0,1 (tidak terjadi multikolinieritas)
2) Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas)60

4. Analisis Regresi Linier Ganda
Berfungsi untuk mendapatkan suatu hubungan yang fungsional
antara dua variabel atau lebih. Regresi ialah suatu alat analisis
statistik yang bisa membantu peneliti untuk melakukan suatu
prediksi mengenai variabel terikat dengan kondisi variabel
bebasnya. Persamaan umum regresi yang menggunakan lebih dari
dua variabel independen yaitu:
a.

Uji Regresi Ganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh
kompetensi teller dan pelayanan prima customer service
terhadap kepuasan menabung. Selain itu analisis regresi juga
digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis.
1) Persamaan regresi linier berganda:

y   0   1 x1   2 x 2  
Keterangan :
Y = Kepuasan Mahasiswa
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X1 = Kompetensi Teller
X2 = Pelayanan Prima Customer Service
β0 = intercept (titik potong populasi)
β1 = koefisien kompetensi teller
β2 = koefisien Pelayanan Prima customer service
Ɛ = error/residual
b. Uji Parsial (t)
Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual
yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X)
secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y).
Langkah- langkah pengujiannya:
1) Menentukan formulasi H0 dan H1
Hipotesis 1
H0 : Tidak ada pengaruh kompetensi teller terhadap
kepuasan mahasiswa
H1 : Ada pengaruh kompetensi teller terhadap
kepuasan mahasiswa
Hipotesis 2
H0 : Tidak ada pengaruh pelayanan prima customer service
terhadap kepuasan mahasiswa
H2 : Ada pengaruh pelayanan prima customer service
terhadap kepuasan mahasiswa
Cara 1

Jika Sig < 0,05 H0 ditolak
Jika Sig > 0,05 H0 diterima
Cara 2
t hitung > t tabel maka Ho ditolak
t hitung < t tabel maka H0 diterima
c. Uji F (Simultan)
Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang
digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel
independen (X1, X2) secara bersama-sama terhadap variabel
dependen (Y).61
Langkah-langkah pengujian:
1) Menentukan formulasi H0 dan H1
Hipotesis
H0 : Tidak ada pengaruh secara simultan antara kompetensi
teller dan pelayanan prima customer service terhadap
kepuasan mahasiswa
H1 : Ada pengaruh secara simultan antara kompetensi teller dan
pelayanan prima customer service terhadap kepuasan
mahasiswa
Cara 1
Jika Sig < 0,05 H0 ditolak
Jika Sig > 0,05 H0 diterima
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Cara 2
F hitung > F tabel maka Ho ditolak
F hitung < F tabel maka H0 diterima
d. Koefisien determinasi
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui
prosentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh
variabel independen (X). Jika R2 semakin besar, maka prosentase
perubahan semakin tinggi. Jika R2 semakin kecil, maka prosentase
perubahan variabel semakin rendah.62
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRISyariah KCP Ponorogo
1. Sejarah BRI Syariah
BRI Syariah resmi beroperasi di Indonesia pada tanggal 17
November 2008, terbentuknya BRI Syariah diawali dengan pengakuisisi
Bank jasa Arta oleh PT. BRI (Persero), Tbk., pada Desember 2007. Pada
tanggal 16 Oktober 2008 mendapatkan izin dari Bank Indonesia melalui
surat keputusan Gubernur BI No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008. PT Bank
BRI Syariah Tbk merubah kegiatan perbankan beroperasional secara
konvensional kemudian diubah berdasarkan prinsip syariah islam.
Pada 19 Desember 2008 aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk
semakin kokoh setelah ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk bergabung dalam PT
Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal
1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir
selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan
Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah
Tbk.63
BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo berdiri pada tahun
2013 yang berlokasi Jl. Soekarno Hatta No, 2B, Bangunsari, Kecamatan
Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Letaknya yang strategis berdekatan
63
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dengan pusat usaha, lembaga pendidikan seperti sekolahan,64 hal ini
bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada pertumbuhan nasabah.
Pada saat ini BRISyariah KCP Ponorogo memiliki lebih dari 10 ribu
nasabah baik funding ataupun financing dengan memiliki 2 lokasi ATM
antara lain di Kantor BRISyariah KCP Ponorogo dan di Kampus IAIN
Ponorogo.
2. Struktur

Organisasi

BRISyariah

(Kantor

Cabang

Pembantu

Ponorogo)
Pemimpin Cabang
Pembantu
Gatot Wijanarko

Unit Head

Account Officer

Branch Ops. Spv.

Moh Anshori

Noviana Putri N

Account officer
Micro

Teller
Muh Kholid

Kiki Agung W

Devy
Krisma V.

Yuli Wahyuanto
Nico Hardian N

Gambar 4.1
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Customer
Service

a. Visi BRI Syariah
Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan
financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk
kehidupan lebih bermakna.
b. Misi BRISyariah
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 dimanan pun
4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup
dan menghadirkan kententraman pikiran.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia BRISyariah (Kantor Cabang
Pembantu Ponorogo)
a. Etika Karyawan
Etika karyawan merupakan etika kerja yang mengatur karyawan
dalam bersikap, berpenampilan dan bertindak didalam lingkungan kerja
internal maupun eksternal. Hal ini biasanya menyangkut hubungan
karyawan dengan atasan, rekan kerja dan dengan tamu perusahaan.
Adapun etika karyawan terbagi menjadi beberapa kegiatan yaitu:
1) Etika selama jam kerja / kantor :

a) Sudah hadir dikantor 15 menit sebelum jam kerja dengan tujuan
dapat mengikuti kegiatan morning briefing.65
b) Memperhatikan penampilan dan kebersihan diri.
c) Memperhatikan kerapihan dan kebersihan ruang kerja.
d) Bekerja dengan semangat dan disiplin tinggi.
e) Bekerja dengan kualitas kerja yang terbaik.
f) Penampilan disesuaikan dengan ketentuan.
g) Tingkah laku selalu dijaga sesuai dengan kaidah islam.
2) Etika berpenampilan pria :
a) Memakai ID card selama berada di lingkungan kantor atau saat
bekerja
b) Kemeja dengan warna dasar soft
c) Kemeja tidak bermotif ramai atau bercorak besar
d) Memakai dasi untuk Officer dan Marketing
e) Sepatu pantopel (boleh pakai tali / tidak bertali)
f) Celana panjang formal dan tidak berbuat dari bahan jeans,
cordoray atau drill
g) Penampilan wajah dengan bersih, kumis rapi dan tidak melebihi
garis bibir, dan juga jenggot terpelihara dengan rapi
h) Penampilan rambut tidak melebihi kerah baju dan tersisir
dengan rapi dam gunakan minyak rambut yang tidak membuat
kesan berminyak
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i) Gunakan minyak wangi seperlunya dengan aroma segar dan
lembut, hindari dan cegah bau badan
3) Etika berpenampilan wanita :
a) Memakai ID card selama berada dilingkungan kantor / saat
bekerja
b) Pakaian kerja sopan, tidak diperkenankan memakai celana ketat
/ legging / berbentuk model pensil
c) Disarankan rok, celana panjang dan blazer berwarna gelap
d) Warna bouse putih atau warna soft lainnya yang serasi dengan
rok / celana panjang dan blazer
e) Menggunakan model busana formal, dapat berupa : setelan 2
potong (rok / celana panjang dan blouse) atau setelan 3 potong
(rok / celana panjang, blouse dan blaszer)
f) Diwajibkan menggunakan jilbab
g) Celana panjang formal dan serasi dengan kemeja batik.
Diwajibkan menggunakan batik lengan panjang / pendek (Hari
Jum’at)
h) Tidak diperkenankan memakai sackdress mini dan ketat
i) Sepatu pantopel ber hak dengan tinggi tumit 5cm min 3cm
(pengecualian untuk yang hamil) berwarna hitam polos / warna
gelap lain yang serasi dengan pakaian

j) Tidak diperkenankan menggunakan sepatu santai / sandal diarea
kantor66
k) Bila mengenakan stocking / kaos kaki, warna yang sesuai
dengan warna ulit bukan warna hitam / warna gelap lainnya
b. Manajemen Pelayanan
1) Teller
Teller adalah karyawan bank yang bertanggung jawab terhadap
lalu lintas uang tunai. Berikut tugas dan pekerjaan teller:
a) Memeriksa identitas nasabah
b) Meneliti keabsahan tanda tangan nasabah
c) Mengesahkan tanda terima setoran dalam batas wewenangnya
d) Menerima uang tunai
e) Mencatat pengeluaran dan penerimaan tunai dan non tunai
2) Customer Service
Customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukan
atau ditujukan untuk memberikan kepuasan pada nasabah melalui
pelayanan yang dapat memenuhi kegiatan dan kebutuhan nasabah.
Customer service memegang peranan sangat penting dalam
perusahaan maupun bank oleh karena itu tugas customer service
merupakan tulang punggung kegiatan operasional dunia perbankan
yaitu dengan mempertahankan nasabah lama agar tetap setia
menjadi nasabah melalui pembinaan hubungan yang lebih akrab
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dengan nasabah. Serta berusaha mendapatkan nasabah baru melalui
berbagai pendekatan yang menyakinkan nasabah tentang kualitas
produk yang dimiliki.
Tugas customer service secara umum adalah melayani nasabah
sesuai dengan pedoman atau ketentuan bank. Adapun tugas seorang
customer service adalah :
a) Menerima, melayani, dan mengatasi permasalahan nasabah.
Mengawali pelayanan pastikan saat customer service
memanggil nomer antrian maka sudah siap melayani nasabah
dengan mengucapkan salam, menanyakan nama nasabah serta
menawarkan bantuan kepada nasabah, kemudian memberikan
sapa-sapaan ringan untuk menggali profil nasabah yang
kemudian proses scrosseling.
Mengakhiri

pelayanan

dengan

menawarkan

bantuan

kembali kepada nasabah dan mengucapkan terimakasih dengan
sikap

berdiri,

tersenyum

dan

menangkupkan

tangan

mengucapkan salam.
b) Pelayanan pembukaan rekening tabungan, deposito,dan giro.
Sebelum menjelaskan detail pastikan KTP nasabah bisa
membuka rekening di cabang. Dengan mengarahkan nasabah
67
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fitur-fitur produk yang mencakup syarat. Penjelasan akad, fitur,
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biaya, benevid. Dalam penjelasan fitur layanan tersebut terdapat
penjelasan fasilitas layanan elektronik channe. Selanjutnya
dilakukan proses pembukaan rekening sebelum nasabah mengisi
form dan menandatangani, customer service wajib memberikan
informasi disclaimer pernyataan, kuasa, dan tranparansi produk.
c) Mengadministrasikan daftar hitam bank Indonesia (BI)
d) Memberikan informasi saldo dan mutasi nasabah
e) Mengadministrasikan buku cek, giro, dan tabungan
f) Memperkenalkan produk baru
c. Pembinaan Karir
Pembinaan karir dilakukan dengan proses penilaian kinerja
karyawan dalam divisi yang tidak mimiliki target maka penilaian
dilakukan setiap 4 tahun sekali. Akan tetapi pada divisi yang memiliki
target penilaian kinerja dilakukan setiap 3 bulan sekali. Apabila kinerja
karyawan baik maka akan mendapatkan reward atau kenaikan jabatan.
d. Pembinaan Kompetensi Syariah
Pembinaan kompetensi

syariah

pada

Bank

BRIS

dengan

diadakannya PDPS (Pelatihan Dasar Pendidikan Syariah) selain itu
semua karyawan melakukan tes online tetntang kompentensi syariah
yang dilakukan setiap bulan sekali. Nilai hasil ujian minimal 70.
Apabila kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus dan wajib
mengikuti ujian ulang.

B.

Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas)
1.

Uji Validitas
Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu.
Pengujian ini dilakukan pada data uji coba yang dikumpulkan terlebih
dahulu dan diberikan kepada 30 responden. Responden ini merupakan
sebagian mahasiswa Perbankan Syariah yang menggunakan tabungan
faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.
Kriteria untuk mengukur valid tidaknya suatu butir pertanyaan
dengan membandingkan rhitung dan rtabel dimana df=n-2 dengan sig 5%.
Kuesioner dikatakan valid apabila rtabel < rhitung. Karena data yang
digunakan dalam uji coba (n)=30 besarnya df=30-2=28, di dapat rtabel
0,361 (Nilai R product moment). Hasil pengujian X1, X2 dan Y dapat
dilihat pada Tabel.4.1, Tabel.4.2, dan Tabel 4.3 sebagai berikut:
a. Kompetensi Teller (X1)
Tabel 4.1
Hasil Pengujian Validitas Variabel X1
Item

rhitung

rtabel

Keterangan

1

0,777

0,361

Valid

2

0,680

0,361

Valid

3

0,801

0,361

Valid

4

0,712

0,361

Valid

5

0,828

0,361

Valid

6

0,748

0,361

Valid

7

0,603

0,361

Valid

8

0,662

0,361

Valid

9

0,729

0,361

Valid

10

0,775

0,361

Valid

Sumber: kuesioner diolah SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.1 bahwa nilai rhitung yang diperoleh
masing-masing pertanyaan > rtabel =0,361, maka butiran pertanyaan
untuk variabel X1 valid. Sehingga masing – masing pertanyaan
pada variabel kompetensi teller (X1) dapat diandalkan dan layak
sebagai penelitian.
b. Pelayanan Prima Customer Service (X2)
Tabel 4.2
Hasil Pengujian Validitas Variabel X2
Item

rhitung

rtabel

Keterangan

1

0,760

0,361

Valid

2

0,609

0,361

Valid

3

0,492

0,361

Valid

4

0,635

0,361

Valid

5

0,739

0,361

Valid

6

0,491

0,361

Valid

7

0,464

0,361

Valid

8

0,593

0,361

Valid

9

0,413

0,361

Valid

10

0,571

0,361

Valid

Sumber: kuesioner diolah SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa nilai rhitung yang diperoleh
masing-masing pertanyaan > rtabel = 0,361, maka butiran
pertanyaan untuk variabel X2 valid. Sehingga masing – masing
pertanyaan pada variabel pelayanan prima customer service (X2)
dapat diandalkan dan layak sebagai penelitian.
c. Kepuasan Mahasiswa (Y)
Tabel 4.3
Hasil Pengujian Validitas Variabel Y
Item

rhitung

rtabel

Keterangan

1

0,654

0,361

Valid

2

0,511

0,361

Valid

3

0,565

0,361

Valid

4

0,559

0,361

Valid

5

0,437

0,361

Valid

6

0,447

0,361

Valid

7

0,727

0,361

Valid

8

0,370

0,361

Valid

9

0,470

0,361

Valid

10

0,456

0,361

Valid

11

0,630

0,361

Valid

12

0,730

0,361

Valid

Sumber: kuesioner diolah SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.3 bahwa nilai rhitung yang diperoleh
masing-masing pertanyaan > rtabel =0,361, maka butiran pertanyaan
untuk variabel Y valid.
2. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur sebuah kuisioner
dari indikator-indikator variabel. Suatu kuisioner yang telah diuji
validitas dan semua pernyataan valid maka dilanjutkan dengan uji
reliabilitas. Kuisioner yang reliabel apabila jawaban responden
terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Jika
nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka reliabel. Hasil pengujian
reliabilitas dapat dilihat Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Reliabilitas
NO

Variabel

1

X1

2

X2

3

Y

Cronbach’s
Alpha

Batas

Keterangan

0,930

0,60

Reliabel

0,864

0,60

Reliabel

0,865

0,60

Reliabel

Sumber: kuesioner diolah SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa nilai Cronbach’s Alpha lebih
dari 0,60 maka pertanyaan untuk variabel X1,X2 , dan Y reliabel.
Hasil yang diperoleh X1, X2 , dan Y butiran pertanyaaan valid dan

reliabel

maka

pertanyaan

digunakan

sebagai

instrumen

pengumpulan data penelitian.
3. Analisis Korelasi
Analisis

korelasi

adalah

analisis

guna

mengetahui

hubungan antar variabel. Pada penelitian ini menggunakan korelasi
product moment untuk melihat bagaimana hubungan derajat antara
dua variabel. Untuk melihat apakah hubungan yang terjadi antara
dua variabel signifikan atau tidak signifikan dilakukan dengan
melihat nilai rhitung dan rtabel. Jika nilai rhitung > rtabel maka hubungan
antara kedua variabel X dan Y signifikan. Jika rhitung < rtabel maka
hubungan antara kedua variabel tidak signifikan. Penentuan rtabel
dilakukan dengan menggunakan Tabel Nilai r product moment.
Pada penelitian ini banyak responden adalah 200 sehingga rtabel
(alpha=5%)= 0,139. Hasil pengujian korelasi antara variabel X dan
Y ditunjukkan pada tabel 4.5
Tabel 4.5
Hasil Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y
NO

Korelasi

rhitung

rtabel

Keterangan

1

X1 dan Y

0,465

0,139

Signifikan

2

X2 dan Y

0,557

0,139

Signifikan

Sumber: kuesioner diolah SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa korelasi antara X1
dan Y signifikan karena nilai rhitung = 0,465 > 0,139. Korelasi

antara X2 dan Y signifikan karena nilai rhitung = 0,557 > 0,139.
Maka, korelasi antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y signifikan.

C. Hasil Pengujian Deskripsi
1. Gambaran Umum Responden
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah
mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo yaitu mahasiswa Jurusan Perbankan
Syariah angkatan 2015 dan 2016 yang menggunakan produk tabungan
faedah di BRISyariah KCP Ponorogo. Kuesioner diberikan kepada
responden sebanyak 200 mahasiswa dari 379 mahasiswa. Semua
kuesioner tidak ada yang rusak.
Berdasarkan kriteria yang digunakan meliputi nama, jenis kelamin,
usia dan jurusan. Dikarenakan subjek penelitian adalah sama maka
pada kriteria usia dan kriteria jurusan tidak perlu dianalisis.
J

Tabel 4.6

e

Jenis Kelamin

n

Frequency Percent

i
Laki-laki
Valid Perempuan
Total

30
170
200

15,0
85,0
100,0

Valid
Percent
15,0
8,0
100,0

Cumulative
Percent
15,0
100,0

Sumber: kuesioner diolah SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah responden
laki-laki sebanyak 30 mahasiswa atau 15% dan responden perempuan
sebanyak 170 mahasiswa atau 85%. Artinya dari kalangan mahasiswa,

mayoritas perempuan yang menjadi nasabah tabungan faedah di
BRISyariah KCP Ponorogo.

2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden
a. Variabel X1 (Kompetensi Teller)
Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan
Variabel Kompetensi Teller
SS
Item

S

TS

STS

Total

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

X1.1

64

32

100

50

29

14,5

7

3,5

200

100

X1.2

84

42

77

38,5

38

19

1

0,5

200

100

X1.3

69

34,5

105

52,5

24

12

2

1

200

100

X1.4

84

42

86

43

22

11

8

4

200

100

X1.5

66

33

66

33

24

12

2

1

200

100

X1.6

91

45,5

92

46

16

8

1

0,5

200

100

X1.7

81

40,5

95

47,5

18

9

6

3

200

100

X1.8

89

44,5

85

42,5

21

10,5

5

2,5

200

100

X1.9

61

30,5

111

55,5

23

11,5

5

2,5

200

100

X1.10

89

44,5

83

41,5

25

12,5

3

1,5

200

100

Sumber: kuesioner diolah SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa banyak responden
yang memberikan jawaban “Setuju”. Dimana hasil jawaban “Setuju”
tersebut terdapat pada item pernyataan no. 9 yaitu “Adanya sikap

antusias dari Teller dalam melayani nasabah” dengan prosentase
sebesar 55,5 % atau sebanyak 111 responden. Maka dapat dijelaskan
bahwa indikator “Sikap (Attitude)” pada Teller memiliki pengaruh
terhadap kepuasan menabung tabungan faedah mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo.
b. Variabel X2 (Pelayanan Prima Customer Service)
Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel
Pelayanan Prima Customer Service
SS
Item

S

TS

STS

Total

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

X2.1

74

37

112

56

9

4,5

5

2,5

200

100

X2.2

74

37

93

46,5

32

16

1

0,5

200

100

X2.3

101

50,5

85

42,5

13

6,5

1

0,5

200

100

X2.4

76

38

91

45,5

27

13,5

6

3

200

100

X2.5

84

42

99

49,5

14

7

3

1,5

200

100

X2.6

90

45,5

88

44

19

9,5

3

1,5

200

100

X2.7

100

50

87

43,5

11

5,5

2

1

200

100

X2.8

88

44

92

46

20

40

0

0

200

100

X2.9

97

48,5

88

44

14

7

1

0,5

200

100

X2.10

85

42,5

91

45,5

23

11,5

1

0,5

200

100

Sumber: kuesioner diolah SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa banyak responden
memberikan jawaban “Setuju”. Dimana hasil jawaban “Setuju”

terdapat pada item pernyataan no. 1 yaitu “Customer Service mampu
membantu

nasabah dengan cepat atas kendala penggunaan BRIS

online yang dihadapi nasabah.” dengan prosentase 56 % atau
sebanyak 112 responden. Maka dapat dijelaskan bahwa indikator
“Kecepatan” yang dimiliki Customer Service memiliki pengaruh
terhadap kepuasan dalam menggunakan tabungan faedah mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo.
c. Variabel Y (Kepuasan Mahasiswa)
Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel
Kepuasan Mahasiswa
SS
Item

F

S
%

24

TS

STS

Total

F

%

F

%

F

%

F

%

129

64.5

18

9

5

2,5

200

100

Y1

48

Y2

66

33

98

49

36

18

0

0

200

100

Y3

61

30,5

114

57

22

11

3

1,5

200

100

Y4

58

29

110

55

30

15

2

1

200

100

Y5

67

33,5

110

55

21

10,5

2

1

200

100

Y6

66

33

104

52

28

14

2

1

200

100

Y7

60

30

92

46

45

22,5

3

1,5

200

100

Y8

36

18

132

66

28

14

4

2

200

100

Y9

54

27

103

51,5

42

21

1

0,5

200

100

Y10

54

27

121

60,5

22

11

3

1,5

200

100

SS
Item

S

TS

STS

Total

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Y11

71

35,5

103

51,5

24

12

2

1

200

100

Y12

63

31,5

111

55,5

26

13

0

0

200

100

Sumber: kuesioner diolah SPSS 21, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa banyak responden
memberikan jawaban “Setuju”. Yaitu terdapat pada item pertanyaan
no. 8 yaitu “Nasabah akan melakukan akad lagi jika ada produk baru
dari BRISyariah KCP Ponorogo” dengan prosentase sebesar 66 %
atau sebanyak 132 responden. Maka dapat dijelaskan bahwa indikator
“Nilai Beli Ulang” memiliki pengaruh terhadap kepuasan dalam
menggunakan tabungan faedah mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo.

D. Hasil Pengujian Hipotesis
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residual
penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian
normalitas

dilakukan

dengan

Uji

Hipotesisnya sebagai berikut:
H₀ : Residual berdistribusi normal
H₁ : Residual tidak berdistribusi normal

Kolmogorov

Smirnov.

Jika nilai signifakansi (p-value) > 0.05 maka H0 diterima artinya
residual berdistribusi normal.
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Normalitas Residual
Kolmogorov Smirnov
Statistik

N

Signifikansi

1,052

200

0,218

Unstandardized
Residual

Sumber: Data SPSS diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai signifikansi uji
normalitas residual sebesar 0,218 > 0,05. Sehingga H₀ diterima,
Jadi residual berdistribusi normal.
b. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas

untuk

menguji

terjadinya

variance

residual suatu peiode pengamatan ke periode pengamatan yang
lain. Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan
cara menentukan formulasi regresi linier berganda dengan
menggunakan harga mutlak residual sebagai variabel dependen dan
variabel independen adalah X1 (Kompetensi Teller) dan X2
(Pelayanan Prima Customer Service)
Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:
H₀

: varian residual homogen (tidak terjadi heteroskedastisitas)

H₁

: varian residual tidak homogen (terjadi heteroskedastisitas)

Jika nilai signifikansi (p-value) > 0,05 maka H0 diterima artinya
tidak terjadi kasus heteroskedastisitas.
Tabel 4.11
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Variabel

T

Sig.

Keterangan

X1

1,272

0,205

Tidak ada pengaruh

X2

-1,109

0,269

Tidak ada pengaruh

Sumber: Data SPSS diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil pengujian heteroskedastitas
nilai signifikansi dari variabel X1 (Kompetensi Teller) sebesar
0,205 > 0,05 (alpha 5%) dan variabel X2 (Pelayanan Prima
Customer Service) sebesar 0,269 > 0,05 (alpha 5%). Hal ini berarti
H0 diterima artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.
c. Uji Autokorelasi
Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan
variabel sebelumnya. Dengan hipotosis yang digunakan:
H0 : Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif
H1 : Ada autokorelasi, positif atau negatif
Cara mendeteksi autokorelasi dengan cara menggunakan
kriteria Durbin Watson jika dU < d < 4 – dU maka H0 diterima.
Artinya tidak ada autokorelasi, positif atau negatif.

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi
Model

R
Square

R

1

0,594

Adjusted
R Square

0,353

Std. Error
of the
Estimate

0,346

DurbinWatson

3,423

2,096

Sumber: Data SPSS diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa pengujian
autokorelasi

diperoleh

nilai

Durbin

Watson sebesar 2,096.

Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 n=200,k=2
diperoleh nilai dU=1,7887 sehingga dU < d < 4 – dU = 1,7887 <
2,096 < 2,2113. Maka H0 diterima, Artinya menunjukkan tidak ada
autokorelasi, positif atau negatif.

d. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model
regresi

ditemukan

adanya

korelasi

antar

variabel

bebas

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel independen. Kriteria yang digunakan
untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas sebagai berikut:
3) Nilai Tolerance > 0,1 (tidak terjadi multikolinieritas)
4) Nilai VIF < 10 (tidak terjadi multikolinieritas)

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Multikolinieritas
Variabel

Tolerance

VIF

Keterangan

X1

0,730

1,370

Tidak terjadi multikolinieritas

X2

0,730

1,370

Tidak terjadi multikolinieritas

Bebas

Sumber: Data SPSS diolah, 2019.

Berdasarkan

Tabel

4.13

bahwa

hasil

uji

multikolinieritas sebagai berikut:
a) Nilai Tolerance
(1) Nilai Tolerance untuk variabel kompetensi teller
sebesar 0,730 > 0,1 (tidak terjadi multikolinieritas)
(2) Nilai Tolerance untuk variabel pelayanan prima
customer service sebesar 0, 730 > 0,1 (tidak terjadi
multikolinieritas)
b) Nilai VIF
(1) Nilai VIF untuk variabel Kompetensi Teller sebesar
1,370 < 10 (tidak terjadi multikolinieritas)
(2) Nilai VIF untuk variabel Pelayanan Prima Customer
Service

sebesar

multikolinieritas)

1,370

<

10

(tidak

terjadi

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, Hal ini berarti
model

regresi

linier

ganda

tidak

terjadi

multikolinieritas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel
dependen apakah nilai mengalami kenaikan atau penurunan, serta
untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan
dependen.
B
Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Ganda
Variabel Independen

Koefisisen (B)

(Constant)

13,983

X1

0,256

X2

0,461

Sumber: Data SPSS diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil analisis regresi linier ganda
diperoleh persamaan regresi sebagai :
𝐘 = 𝟏𝟑, 𝟗𝟖𝟑 + 𝟎, 𝟐𝟓𝟔𝐗₁ + 0,461X₂ + error
Keterangan :

Y

:Kepuasan Mahasiswa

X₁ :Kompetensi Teller
X₂ :Pelayanan Prima Customer Service
Berikut intrepretasi terhadap persamaan model regresi adalah:
a. Nilai konstanta sebesar 13,983. Menunjukkan bahwa jika
kompetensi teller (X1) dan pelayanan prima customer service (X2)
nilainya adalah 0, maka kepuasan mahasiswa (Y) nilainya adalah
13,983.
b. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi teller (X1) sebesar
0,256 positif. Artinya, apabila variabel independen lain dianggap
konstan dan nilai kompetensi teller (X1) mengalami kenaikan,
maka kepuasan mahasiswa dalam menggunakan tabungan faedah
juga akan meningkat sebesar 0,256.
c. Nilai koefisien regresi variabel pelayanan prima customer service
(X2) sebesar 0,461 positif. Artinya, apabila variabel independen
lain dianggap konstan dan nilai pelayanan prima customer service
(X2) mengalami kenaikan, maka kepuasan mahasiswa dalam
menggunakan tabungan faedah juga akan meningkat sebesar 0,461.
Model regresi ini dapat dijadikan prediksi dimasa
mendatang tentang rumusan pengaruh antara varabel kompetensi
teller dan pelayanan prima customer service terhadap variabel
kepuasan menabung tabungan faedah. Hasil model regresi tersebut
nilai konstanta seluruh variabel independen maupun dependen

yang bersifat positif artinya, jika nilai konstanta variabel
independen meningkat baik secara individu maupun bersama-sama
maka variabel dependen juga meningkat.
3. Uji t dan Uji F
Uji t dan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen baik secara individu maupun
simultan dilakukan uji sebagai berikut:
a. Uji t (Parsial)
Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual
yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X)
secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Hipotesis
yang digunakan adalah:
H0.1

: X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

H1.1

: X1 berpengaruh signifikan terhadap Y

H0.2

: X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

H1.2

: X2 berpengaruh signifikan terhadap Y

Jika nilai signifikansi < 0,05 (ɑ) maka terdapat pengaruh yang
signifikan atau jika nilai t

hitung

>t

tabel

(ɑ/2;n-k-1 atau df residual =

0,025; 197 diperoleh nilai 1,972) maka ada pengaruh variabel X
terhadap variabel Y.

Tabel 4. 15
Hasil Uji t

Variabel
Independen

Unstandardized
Coefficients

T

Sig.

Keterangan

B

Std.
Error

X1

0,256

0,071

3,588

0,000

Ada Pengaruh

X2

0,461

0,072

6,434

0,000

Ada Pengaruh

Sumber: Data SPSS diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1) Dilihat dari perbandingan nilai thitung dengan ttabel maka dapat
diperoleh thitung = 3,588 > 1,972= ttabel dan pada nilai
signifikansi variabel kompetensi teller sebesar 0,000 < 0,05.
Maka, H0.1 ditolak dan H1.1 diterima. Artinya variabel
kompetensi teller (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel kepuasan mahasiswa. Dari nilai koefisien regresi
sebesar 0,256 positif juga memiliki arti bahwa kompetensi
teller (X1) mempengaruhi secara positif terhadap kepuasan
mahasiswa dalam menggunakan tabungan faedah (Y).
2) Dilihat dari perbandingan nilai thitung dengan ttabel maka dapat
diperoleh thitung = 6,434 > 1,972= ttabel dan nilai signifikansi
variabel Pelayanan Prima Customer Service (X2) sebesar 0,000
< 0,05. Maka H0.2 ditolak dan H1.2 diterima. Artinya variabel
Pelayanan Prima Customer Service (X2) berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel kepuasan mahasiswa (Y). Dari
nilai koefisien regresi sebesar 0,461 positif juga memiliki arti
bahwa pelayanan prima customer service (X2) mempengaruhi
secara

positif

terhadap

kepuasan

mahasiswa

dalam

menggunakan tabungan faedah (Y).
b. Uji Simultan (Uji F)
Uji simultan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel
bebas (independen) secara bersamaan (simultan) terhadap variabel
terikat (dependen) dengan nilai probabilitas (sig).
Adapun hipotesisnya :
H0 : Tidak ada pengaruh secara simultan antara kompetensi teller
dan pelayanan prima customer service terhadap kepuasan
mahasiswa dalam menggunakan tabungan faedah.
H1 : Ada pengaruh secara simultan antara kompetensi teller dan
pelayanan

prima

customer

service

terhadap

kepuasan

mahasiswa dalam menggunakan tabungan faedah
Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Artinya model regresi yang diperoleh signifikan Jika nilai Fhitung >
Ftabel (k;n-k = 2 ; 200-2 = 2;198 diperoleh nilai 3,00) maka ada
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model

1

Df

Regression

Sum of
Squares
1257,129

Residual
Total

2308,551
3565,680

197
199

2

Mean
Square
628,564

F

Sig.

53,638

0,000

11,719

Sumber: Data SPSS diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.16 Dilihat dari perbandingan nilai Fhitung
dengan Ftabel maka diperoleh Fhitung = 53,638 > 3,00= Ftabel dan nilai
signifikansi 0,000 < 0,05 Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak
dan H1 diterima, maka model regresi yang diperoleh signifikan.
Artinya, kompetensi teller (X1) dan pelayanan prima customer
service (X2) berpengaruh simultan (bersama-sama) terhadap
kepuasan mahasiswa dalam menggunakan tabungan faedah (Y).
4. Koefisien Determinasi (R Square)
Koefisien

determinasi

(R2)

digunakan

untuk

mengetahui

perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel
independen (X).
Tabel 4.17
Uji Koefisien Determinasi (R square)
R
0,594

R Square
0,353

Sumber: Data SPSS diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa hasil nilai R yang
diperoleh sebesar 0,594 menunjukkan hubungan antara X1 dan X2
tergolong lemah karena nilai R square yang dihasilkan kurang dari
atau jauh dari angka 1. Nilai R square yang diperoleh sebesar 0,353
menunjukkan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,353
=35,3% dan sisanya sebesar 64,7% dipengaruhi oleh faktor lain selain
X1 dan X2 yang tidak masuk dalam pembahasan.

E. Pembahasan
1. Pengaruh Kompetensi Teller terhadap Kepuasan Mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo dalam menggunakan Tabungan Faedah di
BRISyariah KCP Ponorogo
Hipotesis:
H0 : Tidak ada pengaruh kompetensi teller terhadap kepuasan
mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan
tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.
H1 : Ada

pengaruh

kompetensi

teller

terhadap

kepuasan

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan
tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.
Kriteria penerimaan hipotesis:
a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (alpha) maka H0 diterima dan H1
ditolak
b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (alpha) maka H0 ditolak dan H1
diterima.

Berdasarkan hasil uji regresi linier ganda pada tabel 4.14 jika
nilai koefisien regresi variabel kompetensi teller bertanda positif,
maka berarti kompetensi teller searah terhadap kepuasan mahasiswa
dalam menggunakan tabungan faedah. Pada hasil uji t diketahui
bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 < 0,05. Artinya kompetensi
teller mempunyai pengaruh secara signifikan. Hal ini dapat dilihat
bahwa jika semakin baik kompetensi teller dilakukan, maka kepuasan
mahasisiwa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan
faedah di BRISyariah KCP Ponorogo akan meningkat.
2. Pengaruh Pelayanan Prima Customer Service terhadap Kepuasan
Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan Tabungan
Faedah di BRISyariah KCP Ponorogo
Hipotesis:
H0 : Tidak ada pengaruh pelayanan prima customer service
terhadap
dalam

kepuasan
menggunakan

mahasiswa
tabungan

FEBI

IAIN

faedah

di

Ponorogo
BRISyariah

KCP Ponorogo.
H1 :

Ada pengaruh pelayanan prima customer service
kepuasan

mahasiswa

menggunakan

tabungan

Ponorogo.
Kriteria penerimaan hipotesis:

FEBI

IAIN

faedah

di

terhadap

Ponorogo

dalam

BRISyariah

KCP

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (alpha) maka H0 diterima dan H1
ditolak
b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (alpha) maka H0 ditolak dan H1
diterima.
Berdasarkan hasil uji regresi linier ganda pada tabel 4.14 jika
nilai koefisien regresi variabel pelayanan prima customer service
bertanda positif, maka berarti pelayanan prima customer service
bernilai searah terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan
tabungan faedah. Pada pada hasil uji t diketahui bahwa nilai
signifikansi adalah 0,000 < 0,05. Artinya pelayanan prima customer
service mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan
mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan
faedah di BRISyariah KCP ponorogo. Hal ini dapat dilihat bahwa jika
semakin baik pelayanan prima Customer Service yang dilakukan,
maka

kepuasan

mahasisiwa

FEBI

IAIN

Ponorogo

dalam

menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo akan
meningkat.
3. Pengaruh Kompetensi Teller dan Pelayanan Prima Customer
Service terhadap Kepuasan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
dalam menggunakan Tabungan Faedah di BRISyariah KCP
Ponorogo

Hipotesis:
H0

: Tidak ada pengaruh secara simultan kompetensi teller dan
pelayanan

prima

customer

service

terhadap

kepuasan

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan
tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.
H1 : Ada pengaruh secara simultan kompetensi teller dan pelayanan
prima customer service terhadap kepuasan mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di
BRISyariah KCP Ponorogo.
Kriteria penerimaan hipotesis:
a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (alpha) maka H0 diterima dan H1
ditolak.
b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (alpha) maka H0 ditolak dan H1
diterima.
Berdasarkan Tabel 4.17 bahwa diperoleh hasil nilai signifikansi
0,000 < 0,05 Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.
Artinya, ada pengaruh secara simultan kompetensi teller (X1) dan
pelayanan prima customer service (X2) terhadap terhadap kepuasan
mahasiswa dalam menggunakan tabungan faedah (Y). mahasiswa
FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di
BRISyariah KCP Ponorogo.

BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi teller
dan pelayanan prima customer service terhadap kepuasan mahasiswa FEBI
IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP
Ponorogo, dengan jumlah responden sebanyak 200 mahasiswa FEBI yang
menggunakan tabungan faedah. Berdasarkan analisis data dan pembahasan
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.

Pada Uji t diketahui bahwa ada pengaruh X1 terhadap Y secara
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian X1 terhadap Y
menghasilkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005 sehingga H0
ditolak. Artinya ada pengaruh kompetensi teller secara positif dan
signifikan secara terhadap kepuasan mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo
dalam menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP Ponorogo.

2.

Pada Uji t diketahui bahwa ada pengaruh X2 terhadap Y secara
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian X2 terhadap Y
menghasilkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005 sehingga H0
ditolak. Artinya ada pengaruh pelayanan prima customer service secara
positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FEBI IAIN
Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah di BRISyariah KCP
Ponorogo.

3.

Berdasarkan Uji F diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0
ditolak. Artinya kompetensi teller dan pelayanan prima customer
service berpengaruh bersamaan secara signifikan terhadap kepuasan
mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo dalam menggunakan tabungan faedah
di BRISyariah KCP Ponorogo.

B.

Saran
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka saran-saran yang
diberikan sebagai berikut:
1.

Dengan adanya penelitian ini kepada BRISyariah KCP Ponorogo
diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bisa menarik perhatian
nasabah guna meningkatkan image positif BRISyariah KCP Ponorogo,
khususnya bagi mahasiswa IAIN Ponorogo.

2.

Bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan referensi, karena penelitian ini
masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga
penelitian selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian sebelumnya.
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