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Kepuasan nasabah adalah perasaan nasabah, baik
berupa kesenangan maupun ketidakpuasan yang timbul setelah
membandingkan sebuah produk dan pelayanan dengan harapan
nasabah. Kepuasan nasabah dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, diantaranya adalah kualitas produk dan kualitas
pelayanan. Pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo produk
tabungan dan pelayanannya sudah dapat dikategorikan
berkualitas baik. Namun hal ini belum mampu memberikan
kepuasan bagi nasabah. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil
wawancara dengan nasabah terkait dengan kualitas produk
yang menjelaskan bahwa produk tabungan faedah fasilitasnya
paling lengkap sehingga produk tersebut paling diminati dan
pelayanan yang diberikan kurang cepat serta fasilitasnya
kurang lengkap.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif. Analisis datanya adalah regresi linear berganda.
Metode pengumpulan datanya menggunakan angket atau
kuesioner. Sedangkan pengolahan datanya menggunakan
program aplikasi IBM SPSS 21.Teknik sampel yang digunakan
adalah teknik sampling purposive dengan jumlah responden 99
nasabah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualitas
produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah menabung di

bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan
hasil uji t yang memperoleh nilai sig untuk variabel kualitas
produk sebesar 0,000 < 0,05. (2) Kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah menabung di bank
BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan hasil
uji t yang memperoleh nilai sig untuk variabel kualitas
pelayanan sebesar 0,000 < 0,05. (3) Kualitas produk dan
kualitas pelayanan secara bersama-sama dan signifikan
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah menabung di bank
BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan hasil
uji F yang memperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 0,05.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bank syariah merupakan bank yang beroperasi
dengan tidak mengandalkan pada bunga, karena dalam
penghimpunan dana tidak memberikan imbalan bunga dan
dalam penyaluran dana tidak dipungut bunga.1 Produk bank
syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana
pada dasarnya hampir sama dengan bank konvensional,
hanya saja pada bank syariah didasarkan pada prinsip
syariah.2
Semakin pesatnya persaingan saat ini membuat
sektor perbankan saling bersaing dalam menawarkan
kualitas produknya masing-masing. Menurut Kotler dan
Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang dapat
ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi,
penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan
kebutuhan dan keinginan.3 Produk dapat juga diartikan
sebagai sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal
memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin
dimiliki nasabah. Nasabah membeli jasa perbankan untuk
menyelesaikan masalah dan memberikan nilai. Nilai yang
diberikan nasabah berhubungan dengan keuntungan yang
Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2004), 22.
2
Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009), 72.
3
Philip Kotler Dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, terj.
Arum (USA: Pearson Education, 2011), 224.
1

1

akan diterimanya. Kualitas produk perbankan didapatkan
dengan cara menemukan
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keseluruhan harapan nasabah dan meningkatkan nilai dari suatu
produk dalam rangka memenuhi harapan nasabah tersebut.4
Kualitas
produk
jasa
perbankan
dapat
mempengaruhi persepsi dan kepuasan nasabah melalui
ketepatan waktu pelayanan penyampaian, ketersediaan
produk, kebenaran janji promosi atau produk dan layanan,
kesesuaian pesanan, keamanan dan keselamatan,
ketersediaan fasilitas pelayanan dan kemudahan
pengambilan, termasuk biaya administrasi, serta
kemampuan penyempurnaan produk layanan secara terus
menerus tanpa batas.5 Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Aan Levya mengenai “Pengaruh Kualitas
Produk Pembiayaan Murabahah Dan Pembagian Nisbah
Mudharabah Terhadap Kepuasan Nasabah Di BRI Syariah
Ponorogo” (2018) yang menyimpulkan bahwa kualitas
produk pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepuasan nasabah di BRI Syariah
Ponorogo.6
Selain kualitas produk yang unggul, kualitas
pelayanan yang baik juga merupakan peran utama terhadap
kepuasan nasabah. Kualitas pelayanan adalah salah satu
faktor penting yang mempengaruhi kepuasan nasabah.
Mark R. Colgate dan Petter J. Danaher pernah melakukan
riset dan yang mereka lakukan berhasil memperlihatkan
4

Kasmir, Pemasan Bank (Jakarta: Kencana, 2008), 123.
Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 88.
6
Aan Levya, “Pengaruh Kualitas Produk Pembiayaan Murabahah Dan
Pembagian Nisbah Mudharabah Terhadap Kepuasan Nasabah Di BRI
Syariah Ponorogo,” Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 100.
5
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bahwa kualitas pelayanan karyawan terhadap pelanggan
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dimana
pelayanan yang buruk berakibat lebih besar terhadap
kepuasan pelanggan daripada pelayanan yang dikategorikan
terbaik.7
Ali Hasan juga berpendapat bahwa, kualitas
pelayanan merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang
berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk memuaskan
nasabah.8 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Latifatus Sholikah mengenai “Pengaruh Marketing
Mix Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Bank
Jatim Syariah Madiun” (2018) yang menyimpulkan bahwa
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
nasabah Bank Jatim Syariah Madiun.9
Kualitas produk dan kualitas pelayanan adalah suatu
hal yang penting pada sebuah bank. Kualitas produk dan
kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang sangat
mempengaruhi kepuasan nasabah.10 Produk dan pelayanan
yang ditawarkan pada hakikatnya ditujukan untuk pemuas
kebutuhan nasabah di dalam melakukan seluruh aktivitas
keuangannya. Menurut Kotler dan Keller, kepuasan
konsumen adalah perasaan konsumen, baik berupa
7
Rambat Lupiyadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta; Salemba
Empat, 2014), 233.
8
Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),
91.
9
Latifatus Sholihah, Pengaruh Marketing Mix Dan Pelayanan Terhadap
Kepuasan Nasabah Di Bank Jatim Syariah Madiun,” Skripsi (Ponorogo: IAIN
Ponorogo, 2018), 89.
10
Rambat Lupiyadi, Pemasaran Jasa (Tangerang Selatan: Universitas
Terbuka, 2013), 3.14.
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kesenangan maupun ketidakpuasan yang timbul dari
membandingkan sebuah produk dengan harapan konsumen
atas produk tersebut. Apabila produk dan pelayanan yang
diharapkan konsumen tidak sesuai dengan kenyataan yang
ada dapat dipastikan konsumen tidak akan merasa puas.
Sebaliknya, apabila produk dan pelayanan sesuai atau lebih
baik dari yang diharapkan konsumen, konsumen akan
merasa puas.11 Kepuasan nasabah dipengaruhi oleh persepsi
kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, dan faktorfaktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi
sesaat.12
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gatot
Wijanarko selaku pimpinan bank BRI Syariah KCP
Ponorogo ia menjelaskan bahwa, sampai saat ini kepuasan
nasabah masih menjadi prioritas utama bagi bank agar
mampu bertahan dalam ketatnya persaingan antar bank
syariah di Ponorogo. Bank BRI Syariah KCP Ponorogo
selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan
selalu berupaya memberikan produk-produk yang
berkualitas unggul dibandingkan dengan produk yang
dimiliki bank-bank lain sebagai pesaingnya.
Adapun produk-produk yang ditawarkan bank BRI
Syariah KCP Ponorogo ada berbagai macam salah satunya
adalah produk tabungan. Produk tabungan merupakan suatu
produk dimana seorang nasabah akan menitipkan uangnya
di bank dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktuwaktu. Produk tabungan di bank BRI Syariah KCP
11

Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen (Bandung: Pustaka Setia,
2015), 234.
12
Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 85.
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Ponorogo memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu;
Tabungan Faedah iB, Tabungan Haji iB, Tabungan SimPel,
TabunganKU iB, dan Tabungan Impian iB. Setiap produk
tersebut memiliki fasilitas yang berbeda-beda antara satu
produk dengan produk yang lainnya. Kemudian terkait
dengan jumlah nasabah, bank BRI Syariah KCP Ponorogo
memiliki jumlah nasabah sebagai berikut:13
Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo
No

Tahun

Jumlah Nasabah

1

2017 (per
desember)
2018 (per
desember)
2019 (per juli)

7.958

2
3

10.270
11.429

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hadirnya
bank BRI Syariah KCP Ponorogo yang masih tergolong
baru, tetapi jumlah nasabah setiap tahunnya terus
meningkat. Hal ini berarti antusias masyarakat terhadap
produk tabungan di bank BRI Syariah KCP Ponorogo
sangat tinggi.
Pada bank BRI Syariah KCP Ponorogo produk
tabungan dan pelayanannya sudah dapat dikategorikan
13

Gatot Wijanarko, Wawancara, 08 Agustus 2019.
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berkualitas baik, namun pada kenyataannya hal tersebut
belum mampu memberikan kepuasan bagi nasabah. Hal ini
dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah
atas nama Ibu Yuli yang sering mengeluh setelah merasakan
produk tabungan dan pelayanan yang diberikan oleh bank.14
Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah atas nama
Bapak Subandi juga mengeluhkan terkait dengan produk
tabungan dan pelayanan yang diberikan oleh bank.15 Salah
satu contohnya adalah di bank BRI Syariah KCP Ponorogo
disediakan berbagai macam produk tabungan namun
produk yang paling diminati dan unggul hanya produk
tabungan faedah saja karena bagi nasabah produk tabungan
faedah fasilitas dan fiturnya paling lengkap dibandingkan
dengan produk tabungan lainnya.
Kemudian dalam hal antrian, berdasarkan hasil
wawancara dengan nasabah atas nama Ibu Devy mengeluh
dan menilai jika pelayanan yang diberikan oleh bank kurang
cepat,16 padahal bank sendiri sudah berupaya memberikan
pelayanan yang cepat. Berdasarkan hasil wawancara
dengan nasabah atas nama Bapak Muklis juga mengeluhkan
terkait dengan fasilitas yang ada di bank karena jika terjadi
antrian panjang namun kursi yang disediakan hanya dua
baris saja maka nasabah yang tidak dapat tempat duduk
harus menunggu antrian sampai satu jam sambil berdiri.17

14

Yuli, Wawancara, 28 Juni 2019
Subandi, Wawancara, 28 Juni 2019
16
Devy, Wawancara, 28 Juni 2019.
17
Muklis, Wawancara, 28 Juni 2019.
15

15

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa hal
yang paling penting dalam suatu bank adalah kualitas
produk dan kualitas pelayanan yang diberikan, nasabah
akan merasa puas jika pelayanan dan produk yang diberikan
sangat baik dan unggul atau berkualitas.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk
menemukan fakta apakah terdapat pengaruh kualitas produk
dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah
menabung di bank BRI Syariah KCP Ponorogo, sehingga
peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul
“Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Nasabah Menabung Di Bank BRI
Syariah KCP Ponorogo”.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan
nasabah di bank BRI Syariah KCP Ponorogo ?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan
nasabah di bank BRI Syariah KCP Ponorogo ?
3. Apakah kualitas produk dan kualitas pelayanan secara
bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap
kepuasan nasabah menabung di bank BRI Syariah KCP
Ponorogo ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas
produk terhadap kepuasan nasabah menabung di bank BRI
Syariah KCP Ponorogo.
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas
pelayanan terhadap kepuasan nasabah menabung di bank
BRI Syariah KCP Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kualitas
produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dan
signifikan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah
menabung di bank BRI Syariah KCP Ponorogo
D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas produk
dan kualitas pelayanan sangat memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepuasan nasabah, sehingga dapat
diterapkan dalam sebuah bank agar tercapai tujuan yaitu
kepuasan nasabah.
2. Secara Praktis
a. Bagi Perbankan
Sebagai masukan dan informasi serta diharapkan mampu
meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan
sehingga nasabah merasa puas.
b. Bagi Peneliti Yang Akan Datang
Sebagai acuan untuk referensi dan sebagai sarana untuk
menambah wawasan bagi peneliti yang akan meneliti dalam
bidang perbankan syariah.
E. Sistematika Pembahasan
Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab
terdiri dari sub-sub bab yaitu:
Bab I Pendahuluan
Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab II Teori
Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu,
kerangka pemikiran dan hipotesis.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini berisi rancangan penelitian, variabel penelitian dan
definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber
data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan
analisis data.
Bab IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini berisi hasil pengujian instrumen, hasil pengujian
deskripsi, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.
Bab V Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saransaran dari peneliti.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Kepuasan Nasabah
a. Pengertian Kepuasan Nasabah
Salah satu tujuan utama perusahaan khususnya
perusahaan jasa dalam hal ini adalah bank yaitu untuk
menciptakan kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan merasa
puas terhadap produk dan pelayanan yang mereka dapatkan
pada saat proses maka besar kemungkinan mereka akan
puas dan akan kembali lagi melakukan pembelian ulang
serta akan merekomendasikan pada teman-teman dan
keluarga tentang perusahaan tersebut. Mempertahankan
kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu akan membina
hubungan yang baik dengan pelanggan, sehingga hal ini
dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka
panjang.18
Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang
kinerja produk atau pelayanan dalam kaitannya dengan
ekspektasi. Jika kinerja produk atau pelayanan tidak
memenuhi ekspektasi maka pelanggan tidak puas atau
kecewa. Jika kinerja produk atau pelayanan sesuai dengan
ekspektasi maka pelanggan puas. Jika kinerja produk atau
pelayanan melebihi ekspektasi maka pelanggan senang.19

18

James G Barnes, Secret of Customer Relationship Management
(Yogyakarta: ANDI, 2001), 63.
19
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran
(Jakarta: Erlangga, 2008), 14.

Kepuasan dapat diartikan sebagai suatu tanggapan
emosional yang dirasakan oleh pelanggan pada saat mereka
menikmati pengalaman menggunakan atau mengonsumsi
produk atau jasa.20 Kepuasan konsumen menurut Kotler dan
Keller adalah perasaan konsumen, baik berupa kesenangan
maupun ketidakpuasan yang timbul dari membandingkan
sebuah produk dengan harapan konsumen atas produk
tersebut. Apabila produk dan pelayanan yang diharapkan
konsumen tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dapat
dipastikan konsumen tidak akan merasa puas. Sebaliknya,
apabila produk dan pelayanan sesuai atau lebih baik dari
yang diharapkan konsumen, konsumen akan merasa puas.21
Mowen dan Minor mendefinisikan kepuasan
konsumen sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan
konsumen atas barang dan jasa setelah mereka memperoleh
dan menggunakannya. Hal ini merupakan penilaian
evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi
pembelian khusus dan pengalaman menggunakan atau
mengonsumsi barang atau jasa tersebut.22
Brown juga berpendapat bahwa kepuasan konsumen
adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan, keinginan dan
harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa.
Konsumen yang puas mengonsumsi produk secara terusmenerus akan mendorong konsumen tersebut untuk loyal
20

Freddy Rangkuti, Customer Service Satisfaction & Call Center
Berdasarkan Iso 9001 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 7.
21
Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen (Bandung: Pustaka Setia,
2015), 234.
22
Ibid., 233.

terhadap suatu produk dan jasa serta dengan senang hati
akan mempromosikan produk tersebut dari mulut ke
mulut.23
Menurut Ali Hasan kepuasan pelanggan, merupakan
respons pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat
kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan
setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh
persepsi kualitas jasa (pelayanan), kualitas produk, harga
dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat
situasi sesaat.24
Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan
sikap pelanggan terhadap suatu produk dan jasa sebagai
hasil dari evaluasi pelanggan berdasarkan pengalaman
pelanggan setelah menggunakan sebuah produk dan jasa.
Pelanggan akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan
dari produk dan jasa menyenangkan hari para pelanggan.
Demikian pula sebaliknya.
b. Model Pengukuran Kepuasan Nasabah
1) Sistem Keluhan dan Saran
Organisasi atau perusahaan yang berpusat pada
pelanggan
(customer-centered)
memberikan
kesempatan yang luas bagi para konsumen untuk
menyampaikan saran dan keluhan, misalnya dengan
menyediakan kotakan saran, kartu komentar, dan
23

Ibid.
Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia,
2010), 85.
24

sebagainya. Informasi ini dapat memberikan ide-ide
dan masukan kepada perusahaan dan memungkinkan
untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat dalam
mengatasi masalah.
2) Survei Kepuasan Nasabah
Metode ini dapat dilakukan melalui pos, telepon atau
wawancara pribadi. Melalui survei, perusahaan akan
memperoleh tanggapan dan umpan balik secara
langsung dari konsumen, sekaligus memberikan tanda
(signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian
terhadap para nasabahnya.
Pengukuran nasabah melalui metode survei dapat
dilakukan dengan berbagai cara diantaranya :
a) Directly reported satisfaction, yaitu pengukuran
dilakukan secara langsung melalui pertanyaan.
b) Derived dissatisfaction, yaitu pertanyaan yang
diajukan menyangkut dua hal utama yaitu besarnya
harapan nasabah terhadap perusahaan dan
besarnya kinerja yang mereka rasakan.
c) Problem analysis, yaitu nasabah yang dijadikan
responden diminta untuk mengungkapkan dua hal
pokok yaitu masalah-masalah yang mereka hadapi
berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan
saran-saran untuk melakukan perbaikan.25
d) Ghost shooping, yaitu metode yang dilakukan
dengan mempekerjakan beberapa orang untuk
berperan sebagai konsumen atau pembeli potensial
produk perusahaan pesaing, lalu menyampaikan
25

Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen , 235.

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan dari
produk perusahaan pesaing.
e) Lost customer analysis, yaitu perusahaan
menghubungi para nasabah yang telah berhenti
membeli dan beralih ke perusahaan lain. Hal ini
dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai
penyebab terjadinya hal tersebut. informasi ini
bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil
kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan
kepuasan nasabah.
c. Ciri-Ciri Nasabah Yang Puas
1) Loyal terhadap produk, yaitu membeli ulang dari
perusahaan yang sama.
2) Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat
positif, yaitu rekomendasi kepada calon nasabah lain
dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk
dan perusahaan yang dikonsumsi.
3) Perusahaan menjadi pertimbangan utama, yaitu ketika
membeli merek lain, perusahaan yang telah
memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi
pertimbangan utama.26
d. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan
Nasabah
1) Kualitas produk
Nasabah akan puas apabila hasil evaluasi mereka
menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan
berkualitas.

26

Ibid., 235-238.

2) Kualitas pelayanan
Nasabah akan merasa puas jika mendapatkan
pelayanan yang baik atau sesuai dengan harapan.
3) Emosional
Nasabah merasa puas ketika orang memuji dia karena
menggunakan merek yang mahal.
4) Harga
Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi
menetapkan harga yang relatif murah akan
memberikan nilai yang lebih tinggi.
5) Biaya
Nasabah yang tidak perlu mengeluarkan biaya
tambahan untuk mendapatkan suatu produk
cenderung puas terhadap produk tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, faktor yang
mempengaruhi kepuasan nasabah adalah kualitas
produk dan kualitas pelayanan. Produk dan pelayanan
dikatakan berkualitas jika memenuhi harapan
nasabah.27
2. Kualitas Produk
a. Pengertian Kualitas Produk
Kualitas adalah totalitas fitur atau karakteristik
produk atau jasa yang bergantung pada
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan.28
Sedangkan produk menurut Kotler dan Armstrong
adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar
untuk mendapatkan perhatian, akuisis, penggunaan,

27
28

Ibid.
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 143.

atau konsumsi yang mungkin memuaskan kebutuhan
dan keinginan.29
Menurut Tjiptono produk merupakan segala
sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen untuk
diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau
dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau
keinginan pasar yang bersangkutan, bisa berupa
manfaat tangiable dan intangiable.30 Produk yang
dapat dilihat, dipegang dan dirasa secara langsung
sebelum dibeli disebut produk yang berwujud.
Sedangkan produk yang tidak dapat dilihat, dipegang
dan dirasa secara tidak langsung disebut produk tidak
berwujud.31
Wahjono juga menjelaskan bahwa produk bank
adalah jasa yang ditawarkan oleh pihak bank kepada
nasabah untuk mendapatkan perhatian, untuk
dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat
memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.32
Kualitas produk jasa perbankan dapat
mempengaruhi persepsi dan kepusan nasabah melalui
ketepatan
waktu
pelayanan
penyampaian,
ketersediaan produk dan layanan saat dibutuhkan,
kebenaran janji promosi atas produk dan layanan,
kesesuaian
pesanan,
keamanan,
fleksibilitas
pembayan termasuk biaya administasi, serta
29

Philip Kotler Dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran,
terj. Arum (USA: Pearson Education, 2011), 224.
30
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 3 ( ), 95.
31
Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 135.
32
Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank (Yogyakarta:
PT. Graha Ilmu, 2010), 15-16.

kemampuan penyempurnaan produk layanan secara
terus menerus tanpa batas.33
Kualitas produk merupakan fokus utama dalam
suatu perusahaan. Pentingnya kualitas produk dapat
dijelaskan dari dua sudut, yaitu dari sudut manajemen
operasional dan manajemen pemasaran. Dilihat dari
sudut manajemen operasional, kualitas produk
merupakan salah satu kebijakan penting dalam
meningkatkan daya saing. Produk yang diciptakan
haruslah produk yang dapat memberikan kepuasan
terhadap nasabahnya. Dilihat dari sudut manajemen
pemasaran, kualitas produk merupakan salah satu
unsur utama dalam bauran pemasaran (marketing
mix) yaitu produk, harga, promosi dan saluran
distribusi yang dapat meningkatkan volume penjualan
dan memperluas pangsa pasar suatu perusahaan.34
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
kualitas produk merupakan keseluruhan barang atau
jasa yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah yang
secara
keunggulan
produk
sudah
layak
diperjuabelikan sesuai harapan nasabah. Seorang
nasabah selalu melakukan penilaian terhadap kinerja
dari suatu produk, sehingga perusahaan dituntut untuk
menciptakan produk yang berkualitas tinggi agar
dapat menarik minat nasabah.

33

Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 88.
Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2005), 2.
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b. Dimensi Kualitas Produk
1) Perfomance (kinerja), berhubungan dengan
fungsi utama dari suatu produk. Pelanggan akan
merasa kecewa apabila harapan mereka terhadap
kinerja tidak terpenuhi.
2) Reliability (kehandalan), berhubungan dengan
probabilitas bahwa produk dapat memuaskan
nasabah atau tidak dalam periode waktu tertentu.
3) Feature (fitur), berhubungan dengan ciri-ciri atau
keistimewaan tambahan yang melengkapi
manfaat dari suatu produk.
4) Durability (daya tahan), berhubungan dengan
berapa lama produk tersebut dapat terus
digunakan.
5) Conformance (kesesuaian), berhubungan dengan
sejauh mana fungsi dari suatu produk dapat
memenuhi spesifiasinya.
6) Design (desain), berhubungan dengan penampilan
fisik dari suatu produk.35
3. Kualitas Pelayanan
a. Pengertian Kualitas Pelayanan
Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang
ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada
konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak
dapat dimiliki. Pelayanan dapat diartikan sebagai
tindakan membantu, menolong, memudahkan, dan
menyenangkan orang lain. Pelayanan nasabah adalah
rangkaian kegiatan sikap dan perilaku karyawan bank
35

Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 86.

dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi
dengan nasabah secara langsung maupun tidak
langsung.36
Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
terikat pada suatu produk secara fisik.37 Menurut J.
Supranto kualitas pelayanan merupakan sebuah kata
yang bagi penyedia jasa adalah sesuatu yang harus
dikerjakan dengan baik, aplikasi kualitas sebagai sifat
dari penampilan produk atau kinerja yang merupakan
bagian utama dari strategi perusahaan dalam rangka
meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik
sebagai pemimpin pasar ataupun sebagai strategi
untuk berkembang.38
Terkait dengan kualitas pelayanan, ukurannya
tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani
(bank) saja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak
yang dilayani (nasabah), karena merekalah yang
menikmati layanan dan mengukur kualitas layanan
berdasarkan harapan-harapan mereka dalam
memenuhi kepuasannya. Kualitas pelayanan yaitu
memberikan
kesempurnaan
pelayanan
yang
dilakukan oleh bank dalam memenuhi kebutuhan dan
keinginan nasabah serta ketepatan penyampaiannya
36
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38
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untuk mengimbangi harapan nasabah. Kualitas
pelayanan menjadi hal penting yang harus
diperhatikan serta dimaksimalkan agar mampu
bertahan dan tetap dijadikan pilihan utama oleh
nasabah.39 Kualitas pelayanan merupakan ciri dan
sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada
kemampuan karyawan untuk memuaskan nasabah.40
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan
antara kenyataan dan harapan atas pelayanan yang
mereka terima.
b. Dimensi Kualitas Pelayanan
1) Bukti Langsung (tangiables)
Bukti langsung merupakan kemampuan dalam
memberikan fasilitas, meningkatkan kondisi
ruangan yang bersih, nyaman, tempat parkir yang
aman, serta menjaga penampilan dan keterampilan
pegawai.
2) Keandalan (reliability)
Keandalan merupakan kemampuan untuk
meningkatkan pelayanan dengan segera, tepat
waktu, akurat dan memuaskan, kemudahan proses
transaksi.
3) Ketanggapan (responsiveness)41
Muhammad Syairozi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas
Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Menabung Di LKMS Hubbul
Wathon Sumowono Semarang,” Skripsi ( Salatiga: IAIN Salatiga, 2016),
19.
40
Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 91.
41
Rambat Lupiyadi, Pemasaran Jasa (Tangerang Selatan: Universitas
Terbuka, 2013), 3.17-3.19.
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Ketanggapan merupakan kemampuan untuk
meningkatkan kecepatan karyawan yang bertugas
dalam menangani permintaan nasabah, selalu siap
dan bersedia membantu kesulitan nasabah,
kemampuan menyelesaikan keluhan nasabah
dengan tepat, memberikan informasi dengan jelas
sesuai dengan kebutuhan nasabah.
4) Jaminan (assurance)
Jaminan merupakan kemampuan karyawan atas
pengetahuan terhadap produk atau jasa secara
tepat, perhatian dan kesopanan dalam memberi
pelayanan, keterampilan dalam memberikan
keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang
ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan
kepercayaan nasabah kepada bank.
5) Empati (emphaty)
Empati merupakan perhatian secara individual
yang diberikan perusahaan kepada nasabah seperti
kemudahan untuk menghubungi perusahaan,
kemampuan karyawan untuk berkomunikasi
dengan nasabah dan usaha bankuntuk memahami
keinginan dan kebutuhan nasabahnya.42
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B. Penelitian Terdahulu
Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu
No

Peneliti

Judul

Metode

Variabel

Hasil

1

Aan
Levya
(2018)

Pengaruh
Kualitas
Produk
Pembiay
aan
Murabah
ah Dan
Pembagi
an
Nisbah
Mudhara
bah
Terhadap
Kepuasa
n
Nasabah
Di BRI
Syariah
Ponorog
o.

Menggunakan
analisis regresi
linear
berganda.

Variabel
bebas
(kualitas
produk
dan
pembagi
an
nisbah)
Variabel
terikat
(kepuas
an
nasabah
).

Hasil
penelitian
menunjukk
an bahwa
kualitas
produk
pembiayaa
n
murabahah
dan
pembagian
nisbah
mudharaba
h
berpengaru
h
secara
signifikan
dan positif
terhadap
kepuasan
nasabah.

2

Destika Pengaruh Menggunakan Variabel Hasil
Primasa Kualitas analisis regresi bebas
penelitian

ri
(2016)

3

Pelayana
n
Dan
Kualitas
Produk
Tabunga
n
iB
Hasanah
Terhadap
Kepuasa
n
Nasabah
Pada
Bank
BNI
Syariah
KCP
Ungaran.
Muh.
Pengaruh
Syairoz Kualitas
i (2016) Pelayana
n
Dan
Kualitas
Produk
Terhadap
Kepuasa
n
Nasabah
Dalam
Menabun
g
Di

linear
sederhana.

(kualitas
pelayan
an dan
kualitas
produk)
Variabel
terikat
(kepuas
an
nasabah
).

menunjukk
an bahwa
kualitas
pelayanan
dan
kualitas
produk
tabungan
ib hasanah
secara
simultan
mempenga
ruhi
kepuasan
nasabah.

Menggunakan
analisis regresi
linear
berganda.

Variabel
bebas
(kualitas
pelayan
an dan
kualitas
produk)
Variabel
terikat
(kepuas
an
nasabah
).

Hasil
penelitian
menunjukk
an bahwa
kualitas
pelayanan
dan
kualitas
produk
berpengaru
h positif
dan
signifikan

4

5

LKMS
Hubbul
Wathon
Sumowo
no
Semaran
g.
Latifatu Pengaruh
s
Marketin
Sholiha g
Mix
h
Dan
(2018) Pelayana
n
Terhadap
Kepuasa
n
Nasabah
Di Bank
Jatim
Syariah
Madiun
Intan
Pengaruh
Kamila Kualitas
(2017) Produk
Dan
Kualitas
Pelayana
n
Terhadap
Kepuasa

terhadap
kepuasan
nasabah.

Menggunakan
analisis regresi
linear
berganda.

Variabel
bebas
(marketi
ng mix
dan
pelayan
an),
variabel
terikat
(kepuas
an
nasabah
).

Hasil
penelitian
menunjukk
an bahwa
pelayanan
berpengaru
h
signifikan
terhadap
kepuasan
nasabah.

Menggunakan
analisis regresi
linear
berganda.

Variabel
bebas
(kualitas
produk
dan
kualitas
pelayan
an),
variabel

Hasil
penelitian
menunjukk
an bahwa
kualitas
produk dan
kualitas
pelayanan
berpengaru

n
Nasabah
(Studi
Kasus
Pada
Bank
Syariah
Mandiri
Cabang
Jakarta).

terikat
(kepuas
an
nasabah
).

h sevara
signifikan
terhadap
kepuasan
nasabah.

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
No

Peneliti

1 Aan
Levya

Judul

Persamaan

Perbedaan

Pengaruh
Kualitas
Produk
Pembiayaan
Murabahah
Dan
Pembagian
Nisbah
Mudharabah
Terhadap
Kepuasan
Nasabah di

Sama-sama
menggunakan
variabel
bebas yaitu
kualitas
produk, dan
variabel
terikat yaitu
kepuasan
nasabah.
Sama-sama
meneliti
di
bank
BRI

Penelitian
terdahulu
meneliti
kualitas
produk
pembiayaan
dan
pembagian
nisbah,
sedangkan
penelitian
saya adalah
kualitas

BRI Syariah Syariah
Ponorogo.
Ponorogo.

produk
tabungan dan
kualitas
pelayanan.

2 Destika
Pengaruh
Primasari Kualitas
Pelayanan
Dan
Kualitas
Produk
Tabungan
iB Hasanah
Terhadap
Kepuasan
Nasabah
Pada Bank
BNI Syariah
KCP
Ungaran.

Sama-sama
menggunakan
variabel
bebas yaitu
kualitas
produk
tabungan dan
kualitas
pelayanan
dan variabel
terikat yaitu
kepuasan
nasabah.

Tempat
penelitian
saya di bank
BRI Syariah
KCP
Ponorogo,
sedangkan
tempat
penelitian
terdahulu di
bank
BNI
Syariah KCP
Ungaran.

3 Muh.
Syairozi
(2016)

Sama-sama
menggunakan
variabel
bebas yaitu
kualitas
produk dan
kualitas
pelayanan
dan variabel

Tempat
penelitian
saya di bank
BRI Syariah
KCP
Ponorogo,
sedangkan
tempat
penelitian

Pengaruh
Kualitas
Pelayanan
Dan
Kualitas
Produk
Terhadap
Kepuasan
Nasabah

4 Latifatus
Sholihah
(2018)

Dalam
terikat yaitu
Menabung
kepuasan
Di LKMS nasabah.
Hubbul
Wathon
Sumowono
Semarang.

terdahulu di
LKMS
Hubbul
Wathon
Sumowono
Semarang.

Pengaruh
Marketing
Mix
Dan
Pelayanan
Terhadap
Kepuasan
Nasabah Di
Bank Jatim
Syariah
Madiun

Penelitian
terdahulu
menggunakan
variabel
bebas
marketing
mix.
Sedangkan
penelitian
yang
saya
lakukan
menggunakan
variabel
bebas kualitas
produk
tabungan.
Tempat
penelitian
saya di bank
BRI Syariah
KCP
Ponorogo,

Sama-sama
menggunakan
variabel
bebas yaitu
kualitas
pelayanan,
dan variabel
terikat yaitu
kepuasan
nasabah.

sedangkan
tempat
penelitian
terdahulu di
bank Jatim
Syariah
Madiun.
5 Intan
Kamila
(2017)

Pengaruh
Kualitas
Produk Dan
Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Kepuasan
Nasabah
(Studi
Kasus Pada
Bank
Syariah
Mandiri
Cabang
Jakarta).

Sama-sama
menggunakan
variabel
bebas yaitu
kualitas
produk dan
kualitas
pelayanan
dan variabel
terikat yaitu
kepuasan
nasabah.

Tempat
penelitian
saya di bank
BRI Syariah
KCP
Ponorogo,
sedangkan
tempat
penelitian
terdahulu di
Bank Syariah
Mandiri
Cabang
Jakarta.

C. Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Kualitas produk
X1

Kepuasan nasabah

Kualitas
Pelayanan

Y

X2
Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran
menunjukkan terkait adanya pengaruh kualitas produk dan
kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah menabung di
bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Variabel yang
dipengaruhi adalah kepuasan nasabah menabung (Y),
sedangkan varibael yang mempengaruhi adalah kualitas
produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2).
D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis berasal dari dua kata yaitu hupo yang berarti
sementara dan thesis yang berarti pernyataan atau teori.
Sehingga dapat didefinisikan bahwa hipotesis adalah
jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji
kebenarannya. Secara statistika, hipotesis dapat diartikan
sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan
diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari
sampel penelitian.43
43

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik
(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 12.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah,
landasan teori, dan kajian terhadap penelitian terdahulu
yang relevan, maka hipotesis yang diajukan kebenarannya
secara empiris adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan
Nasabah Menabung di bank BRI Syariah KCP
Ponorogo
H0 : Kualitas produk tidak berpengaruh terhadap
kepuasan nasabah menabung di bank BRI
Syariah KCP Ponorogo.
H1 : Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan
nasabah menabung di bank BRI Syariah KCP
Ponorogo.
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Nasabah Menabung di bank BRI Syariah KCP
Ponorogo
H0 : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap
kepuasan nasabah di bank BRI Syariah KCP
Ponorogo.
H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan
nasabah di bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
3. Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Nasabah Menabung di bank BRI
Syariah KCP Ponorogo
H0 : Kualitas produk dan kualitas pelayanan tidak
berpengaruh
terhadap
kepuasan
nasabah
menabung di bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
H1 : Kualitas produk dan kualitas pelayanan
berpengaruh
terhadap
kepuasan
nasabah
menabung di bank BRI Syariah KCP Ponorogo.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian
kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.44
Dalam penelitian ini menggunakan metode asosiasi
kausal. Metode asosiasi kausal adalah suatu metode
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan
sebab akibat antar variabel yaitu variabel bebas (variabel
yang mempengaruhi) dengan variabel terikat (variabel yang
dipengaruhi), yang selanjutnya akan dicari seberapa besar
pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.45
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
1. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau
karakteristik dari orang, obyek atau kegiatan yang
mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut, yang kemudian akan ditarik kesimpulannya.

44

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: CV Alfabeta,
2017), 11.
45
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, 11.

Macam-macam
variabel
dalam
penelitian
46
dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Variabel Bebas
Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi
atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya
variabel lain (variabel dependen). Dalam penelitian
ini yang menjadi variabel bebas adalah kualitas
produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2).
b. Variabel Terikat (Variabel Y)
Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau
yang menjadi akibat karena adanya variabel lain
(variabel bebas). Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel terikat adalah kepuasan nasabah.
2. Definisi Operasional
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai
variabel dalam penelitian, maka akan dijelaskan definisi
operasional masing-masing variabel dalam penelitian
sebagai berikut:

46

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik
(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 10-11.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel
No
1

Variabel

Definisi

Kualitas Menurut
Produk Nasution,
(X1) kualitas
produk
merupakan
fokus utama
dalam suatu
perusahaan.
Pentingnya
kualitas
produk dapat
dijelaskan dari
sudut
manajemen
operasional
yaitu kualitas
produk
merupakan
salah
satu
kebijakan
penting dalam
meningkatkan
daya
saing.
Produk yang
diciptakan

Indikator
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kinerja
Kehandalan
Fitur
Daya tahan
Kesesuaian
Desain

Sumber
Nasution,
Manajemen
Mutu
Terpadu
(Jakarta:
Ghalia
Indonesia,
2005), 2.

haruslah
produk yang
dapat
memberikan
kepuasan
terhadap
nasabahnya.
2

Kualitas Menurut
Pelayanan Parasuraman
(X2) dalam
Lupioadi,
kualitas
pelayanan
merupakan
seberapa jauh
perbedaan
antara
kenyataan dan
harapan
pelanggan
atas pelayanan
yang mereka
terima.

a. Reliability
(keandalan)
b. Responsiveness
(ketanggapan)
c. Asurance
(jaminan
d. Emphaty
(empati)
e. Tangiables
(bukti langsung

Rahmad
Lupiyoadi,
Manajemen
Pemasaran
Jasa
(Jakarta:
Salemba
Empat,
2003) 216.

3

Kepuasan Menurut
Nasabah Kotler,
(Y) kepuasan
pelanggan
adalah sejauh
mana
anggapan
kinerja produk
memenuhi
harapan
pembeli. Bila
kinerja produk
jauh
lebih
rendah
ketimbang
harapan
pelanggan,
pembelinya
tidak
puas.
Bila kinerja
produk
melebihi
harapan
pelanggan,
pembelinya
puas.
Perusahaan
yang cerdik
mempunyai
tujuan untuk

a. Kualitas
produk
b. Kualitas
pelayanan
c. Emosional
d. Harga
e. Biaya

Philip
Kotler,
Dasar-Dasar
Pemasaran,
Jilid
1,
(Jakarta:
Prenhallindo,
1997), 10.

memuaskan
pelanggannya.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan unsur yang memiliki
karateristik tertentu di dalam suatu penelitian.
Karakteristik disini ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang
ingin diketahui atau diamati pada suatu penelitian dan
keadaannya selalu berubah-ubah. Dalam istilah lain
karakteristik biasa juga disebut sebagai variabel.47
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di
bank BRI Syariah KCP Ponorogo dan jumlah populasi
yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah 11.429
nasabah.
2. Sampel
Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data,
dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil
dan dipergunakan. Pengambilan sampel dilakukan
karena adanya keterbatasan dana, waktu dan tenaga yang
dimiliki oleh peneliti. Sampel yang diambil haruslah
representatif atau mewakili seluruh populasi karena hasil
analisis dari sampel akan digeneralisasikan ke dalam
47

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik, 8.

kesimpulan populasi. 48 Teknik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik sampling purposive yaitu
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu.49
Adapun untuk teknik pengambilan sampel
menurut Slovin sebagaimana dikutip Danang Sunyoto
dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:50
𝑁

n = 1+𝑁𝑒 2
10956

n = 1+10956 (0,1)2
10956

n = 1+10956 (0,01)
10956

n = 1+109,56
10956

n = 110,56
n = 99,09
Keterangan:
n = banyaknya sampel
N = populasi
e = standar eror
Berdasarkan perhitungan sampel di atas, karena
keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka peneliti
hanya mengambil 99 responden.
D. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan peneliti adalah data
kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka.
48
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Sesuai dengan bentuknya data kuantitatif dapat diolah
atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan
statistik.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah
sendiri oleh organisasi atau perorangan secara
langsung oleh objeknya. Dalam penelitian ini
menggunakan angket atau kuesioner yang disebar dan
dibagikan ke nasabah bank BRI Syariah KCP
Ponorogo.
b. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah
berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, karyakarya monumental seseorang.51 Dalam penelitian ini
dokumentasi digunakan sebagai pelengkap, guna
memperoleh bahan informasi yang berupa latar
belakang BRI Syariah KCP Ponorogo, struktur
organisasi, visi dan misi, serta data lain yang
mendukung.
E. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang
digunakan adalah kuesioner (angket). Kuesioner merupakan
serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis,
kemudian disebar untuk di isi oleh responden. Dalam hal ini
yang menjadi responden adalah nasabah bank BRI Syariah
KCP Ponorogo yang menggunakan produk tabungan.
51
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Dalam penelitian ini teknik pengukuran yang
digunakan adalah Skala Likert. Skala likert merupakan
skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial. Skala likert melibatkan serangkaian
pertanyaan yang berkaitan dengan sikap. Responden
diminta menyatakan “sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak
setuju, atau sangat tidak setuju” untuk menjawab setiap
pertanyaan. Jawabannya diberi nilai yang akan
merefleksikan secara konsisten sikap responden. Untuk
setiap jawaban akan diberi skor satu sampai dengan lima,
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (ss)
2. Skor 4 untuk jawaban setuju (s)
3. Skor 3 untuk jawaban ragu-ragu (r)
4. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (ts)
5. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (sts)52
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan salah satu bagian
dari
proses
penelitian.
Analisis
data
berarti
menginterprestasikan data-data yang telah dikumpulkan
dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan
informasi tertentu.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif
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adalah analisis data terhadap data-data yang mengandung
angka-angka atau numerik tertentu.53
Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan
dengan beberapa langkah antara lain:
1. Uji Kualitas Data
Pengujian kualitas data pada penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan dua metode, yaitu:
a. Uji Validitas
Uji validitas instrumen dimaksudkan untuk
mengetahui keterpaduan butir-butir pertanyaan atau
pernyataan yang digunakan apakah dapat mengukur
sesuai apa yang sedang diukur. Kriteria uji validitas
adalah:
1) Apabila rhitung > rtabel, maka kuesioner valid.
2) Apabila rhitung < rtabel, maka kuesioner tidak valid.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur apakah
alat ukur yang digunakan cukup akurat, stabil, atau
konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur.54
Dasar pengambilan keputusan:
1) Jika hasil uji reliabilitas menunjukkan 𝛼 > 0,6
maka
instrumen
ukuran
tersebut
mengindikasikan
satisfactory
internal
concistency reliability, sehingga layak digunakan
sebagai instrumen ukuran untuk penelitian .
2) Jika hasil uji reliabilitas < 0,6 maka instrumen
ukuran tersebut mengindikasikan unsatisfactory
53
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internal concistency reliability, sehingga tidak
layak digunakan sebagai instrumen ukuran untuk
penelitian.
Namun pendapat lain mengatakan, jika hasil
perhitungan menunjukkan angka koefisien
reliabilitas sama dengan atau lebih besar dari 0,6
maka instrumen reliabel.55
2. Pengujian Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk memperoleh hasil
regresi yang baik dan efisien. Dalam uji asumsi klasik ini
terdiri dari beberapa proses, diantaranya adalah:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji kenormalan
distribusi (pola data). Dengan demikian, uji
normalitas ini mengansumsikan bahwa, data di tiap
variabel berasal dari populasi yang berdistribusi
normal. Metode yang digunakan untuk uji normalitas
pada penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov.56
Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai
signifikansi > (0,05), maka model regresi telah
memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas
(independen). Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel
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Ibid.
Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam
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independen.57 Dikatakan terjadi multikolinieritas, jika
koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari
0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika
koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau
sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60). Atau dalam menentukan
ada tidaknya multikolinieritas dapat digunakan cara
lain yaitu:
1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan
yang dibenarkan secara statistik (𝛼).
2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor
inflasi penyimpangan baku kuadrat.
3) Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas
jika VIF < 10.58
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain tetap maka disebut
homokedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
yang
homokedastisitas
atau
tidak
terjadi
59
heteroskedastisitas. Metode yang digunakan adalah
dengan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan
adalah apabila nilai signifikansi variabel bebas
57
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(independen) terhadap variabel terikat (dependen)
kurang dari atau sama dengan 0,05 maka, dapat
disimpulkan
bahwa
data
mengalami
60
heteroskedastisitas dan sebaliknya. Analisis uji
asumsi heteroskedastisitas hasil output spss bisa juga
melalui grafik scatterplot antara Z prediction
(ZPERD) yang merupakan variabel bebas (sumbu
X=Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID)
merupakan variabel terikat (sumbu Y=Y prediksi – Y
riil)
1) Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot
titik-titik hasil pengolahan data antara ZPERD dan
SRESID menyebar di bawah maupun diatas titik
origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak
mempunyai pola yang teratur.
2) Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot
titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik
menyempit, melebar maupun bergelombanggelombang.
d. Uji Linieritas
Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi.
Digunakan pada analisis regresi liner ganda. Uji
linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis
regresi dari variabel independen x terhadap variabel
dependen y.61 Dua variabel dikatakan mempunyai
hubungan yang linier bila nilai signifikansi < 0,05.
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e. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah
ada korelasi antara kesalahan penggganggu pada
periode t dengan kesalahan pada periode t sebelumnya
pada model regresi linier yng dipergunakan. Jika
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi.62 Cara mendeteksi autokorelasi dengan
metode Durbin-Watson, yaitu:
1) Jika d terletak diantara dU dan dL, maka H0
diterima, berarti tidak ada autokorelasi positif.
2) Jika d terletak diantara dU dan (4-dU), maka H0
diterima, berarti tidak ada autokorelasi.
3) jika d terletak diantara dL dan dU atau diantara (4dU) dan (4-dL), maka tidak menhasilkan
kesimpulan yang pasti.
4) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4dL), maka H0 ditolak, berarti ada autokorelasi.
3. Pengujian Statistik
a. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier ganda digunakan untuk
mencari pola hubungan antara satu variabel
bebas/independen. Dapat dikatakan linier jika
dapat dinyatakan dalam :63
y = β0 + β1X1 + β2X2
Dimana:
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y =

subjek dalam variabel dependen yang
diprediksi dalam hal ini kinerja karyawan
β0 = konstanta
β = angka arah atau koefisien regresi, yang
menunjukkan angka penurunan variabel
dependen (-) dan peningkatan variabel
dependen (+).
x1 = variabel independen, kualitas produk
x2 = variabel independen, kualitas pelayanan
b. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel independen
Dalam menjelaskan variasi variabel dependen
amat terbatas. Nilai R yang mendekati hampir satu
berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen.
c. Uji Hipotesis
1) Uji t
Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk
menguji bagaimana pengaruh masing-masing
variabel bebasnya secara sendiri-sendiri
terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat
dilakukan dengan mambandingkan thitung
dengan ttabel atau dengan melihat kolom
signifikansi pada masing-masing thitung. Untuk
pengambilan
kesimpulannya
dinyatakan

dengan
melihat
signifikansi
dan
membandingkan dengan taraf kesalahan
(signifikansi) yang dipakai yakni jika nilai
probabilitas < nilai alpha (𝛼), maka variabel
bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel
terikat.
2) Uji F
Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji
model/uji anova yaitu uji untuk melihat
bagaimanakah pengaruh semua variabel
bebasnya secara bersama-sama terhadap
variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah
model regresi yang kita buat baik/signifikan
atau tidak baik/non signifikan.64 Untuk melihat
pengaruh yang terjadi dilakukan dengan
membandingkan signifikansi dengan nilai
tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai
signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan
(sig < 0,05), berarti variabel bebas secara
serentak berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.

Anwar Hidayat, “Uji F dan Uji t” dalam
https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html, (diakses pada
tanggal 25 September 2018, jam 20.23).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Sejarah BRI Syariah KCP Ponorogo
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19
Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank
Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui
suratnya 10/67/KEP/GBI/DPG/2008, maka pada tanggal
17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi
beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah
kegiatan usaha yang semula konvensional diubah
berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT.
Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank
ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai
kebutuhan nasabah dengan pelayanan prima dan
menawarkan beragam produk yang sesuai harapan
nasabah dengan prinsip syariah.65
Setelah adanya penandatanganan akta pemisahan
pada tanggal 19 Desember 2008 Unit Usaha Syariah PT.
Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank
Rakyat Indonesia Syariah yang berlaku efektif pada 1
Januari 2009, aktivitas PT. Bank Syariah semakin kokoh.
Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir
selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dan
Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank
Rakyat Indonesia Syariah.
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Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank
syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT Bank BRI
Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah
pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga, dengan
berfokus pada segmen menengah bawah. PT Bank BRI
Syariah menargetkan ritel modern terkemuka dengan
beragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan
visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah merintis sinergi
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan
memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat
Indonesia sebagai kantor layanan syariah dalam
mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan
penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan customer
berdasarkan prinsip syariah.66
2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah KCP Ponorogo
a. Visi
Menjadikan bank ritel modern terkemuka dengan
ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah
dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih
bermakna.
b. Misi
1) Memahami
keragaman
individu
dan
mengakomodasi beragam kebutuhan finansial
nasabah.
2) Menyediakan produk dan layanan yang
mengedepankan etika sesuai dengan prinsip
syariah.

66

http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah (diakses
pada tanggal 27 Juni 2019, jam 08.30)

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai
sarana kapanpun dan dimanapun.
4) Memungkinkan
setiap
individu
untuk
meningkatkan kualitas prima dan menghadirkan
ketentraman pikiran.67
3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP
Ponorogo

Branch Ops. Spv.
Noviana Putri N
Pimpinan Cabang
Pembantu
Gatot Wijanarko

Account Officer
Moh. Anshori

Unit Head

Customer Service
Devy Krisma V
Teller
Shinta Putri K
Account Officer
Mikro
Kiki Agung W
Yuli Wahyuanto
Nico Hardian N

4. Letak Geografis Bank BRI Syariah KCP Ponorogo
Bank BRI Syariah KCP Ponorogo terletak di
jalan Soekarno-Hatta no. 2B, Bangunsari, kec.
Ponorogo, kab. Ponorogo, Jawa Timur 63491.
Telp.0352-486123. Lokasi sangat strategis karena
berdekatan dengan indomaret dan sate ngepos, sehingga
akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja
perusahaan dalam menjaring nasabah sebanyakbanyaknya, dengan batas wilayah sebagai berikut:
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Sebelah Utara
: Optik Aviva
Sebelah Selatan
: Sate Ayam Ngepos
Sebelah Timur
: Pemukiman Penduduk
Sebelah Barat
: Toko Tiga Berlian Motor
5. Produk-Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah
KCP Ponorogo
a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB
Akad yang digunakan adalah Wadi’ah Yad
Dhamanah. Tabungan faedah iB dipersembahkan
bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam
melakukan transaksi keuangan dengan faedah yang
ditawarkan yaitu; setoran awal minimal Rp. 50.000,
gratis biaya administrasi bulanan, gratis biaya
bulanan kartu atm, gratis cek saldo, gratis biaya
transfer. Terlebih jika menggunakan kartu atm bri
Syariah, nasabah akan mudah melakukan beragam
transaksi perbankan di atm bri syariah, atm bri, atm
bersama maupun atm prima di seluruh Indonesia.68
b. Tabungan Haji iB
Akad yang digunakan adalah Mudharabah
Muthlaqah. Tabungan haji berfungsi untuk
mempermudah bagi umat muslim dalam
melaksanakan ibadah haji. Bank BRI Syariah
mempersembahkan produk tabungan haji dengan
mendapatkan berbagai kemudahan yaitu; setoran
awal ringan mulai Rp. 50000, gratis biaya
administrasi bulanan, bagi hail yang kompetitif dan
pemotongan zakat secara otomatis, gratis asuransi
68
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jiwa dan kecelakaan, transaksi online dengan
SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
untuk kepastian porsi keberangkatan haji, tersedia
pilihan ibadah haji reguler (Rp. 25 juta) dan haji
khusus (USD. 4.000).
c. Tabungan SimPel iB
Tabungan simpel adalah tabungan untuk siswa
yang diterbitkan dengan persyaratan mudah dan
sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong
budaya menabung sejak dini. Akad yang digunakan
adalah Wadi’ah. Kemudahan yang diperoleh yaitu;
setoran awal minimal Rp. 1.000, minimal setoran
selanjutnya Rp. 1.000, saldo minimum Rp. 1.000,
limit penarikan Rp. 500.000/hari, dapat diberikan
kartu atm, dapat diberikan fasilitas e-channel berupa
Mobile BRIS, SMS BRIS dan Phone banking.
d. TabunganKU dan Tabungan Impian iB
TabunganKU merupakan tabungan seperti
tabungan faedah, hanya saja yang membedakan
ketentuan dan fasilitasnya saja. Ketentuan produk ini
yaitu; setoran awal dan saldo minimum Rp. 20.000,
tidak mendapatkan atm dan akad yang digunakan
adalah Wadi’ah yad Dhamanah. Sedangkan
tabungan impian adalah tabungan berjangka dari bri
syariah dengan prinsip bagi hasil (mudharabah
muthlaqah) yang dirancang untuk mewujudkan
impian nasabah dengan terencana.69
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B. Hasil Pengujian Instrumen
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid
atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan
dengan menggunakan Pearson Corelation. Pedoman
pernyataan dalam kuesioner dikatakan valid, apabila
nilai rhitung > rtabel. Namun apabila nilai rhitung < rtabel maka
pernyataan dalam kuesioner dikatakan tidak valid. Pada
tabel di bawah akan disajikan hasil uji validitas dari tiga
variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepuasan
nasabah dengan sampel 30 responden yang diambil dari
nasabah BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo.
Berikut adalah rincian tabel hasil uji validitas untuk
setiap variabel dalam penelitian ini:
a. Uji Validitas Kualitas Produk
Tabel 4. 1
Hasil Uji Validitas Kualitas Produk
Keterangan
Nomor
Nilai
Nilai
Item
rhitung
rtabel
Pernyataan
Valid
1
0,699
0,361
2

0,753

0,361

Valid

3

0,673

0,361

Valid

4

0,588

0,361

Valid

5

0,385

0,361

Valid

6

0,729

0,361

Valid

7

0,335

0,361

Tidak Valid

8

0,378

0,361

Valid

9

0,808

0,361

Valid

10

0,808

0,361

Valid

11

0,808

0,361

Valid

12

0,699

0,361

Valid

Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa
instrumen kualitas produk terdiri dari 12 item
pernyataan. Setelah dilakukan uji validitas diperoleh
1 item yang dinyatakan tidak valid yaitu item
pernyataan nomor 7, karena rhitung < rtabel = 0,335 <
0,361. Sedangkan untuk 11 item pernyataan lainnya
diperoleh hasil rhitung > rtabel atau 0,361 dengan tingkat
signifikansi 5%. Artinya semua item pernyataan yang
digunakan adalah valid. Sedangkan item yang tidak
valid, tidak dimasukkan dalam kuesioner. Dengan
demikian masing-masing pernyataan pada variabel
kualitas produk dapat diandalkan sehingga layak
digunakan sebagai instrumen penelitian ini.

b. Uji Validitas Kualitas Pelayanan
Tabel 4. 2
Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan
No Item
Pernyataan

Nilai
rhitung

Nilai
rtabel

Keterangan

1

0,673

0,361

Valid

2

0,749

0,361

Valid

3

0,874

0,361

Valid

4

0,654

0,361

Valid

5

0,898

0,361

Valid

6

0,600

0,361

Valid

7

0,334

0,361

Tidak Valid

8

0,530

0,361

Valid

9

0,660

0,361

Valid

10

0,809

0,361

Valid

Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa
instrumen kualitas pelayanan terdiri dari 10 item
pernyataan. Setelah dilakukan uji validitas diperoleh
1 item yang dinyatakan tidak valid yaitu item
pernyataan nomor 7, karena rhitung < rtabel = 0,334 <
0,361. Sedangkan untuk 9 item pernyataan lainnya

diperoleh hasil rhitung > rtabel atau 0,361 dengan tingkat
signifikansi 5%. Artinya semua item pernyataan yang
digunakan adalah valid. Sedangkan item yang tidak
valid, tidak dimasukkan dalam kuesioner. Dengan
demikian masing-masing pernyataan pada variabel
kualitas pelayanan dapat diandalkan sehingga layak
digunakan sebagai instrumen penelitian ini.
c. Uji Validitas Kepuasan Nasabah
Tabel 4. 3
Hasil Uji Validitas Kepuasan Nasabah
No Item
Pernyataan

Nilai
rhitung

Nilai
rtabel

Keterangan

1

0,603

0,361

Valid

2

0,175

0,361

Tidak Valid

3

0,796

0,361

Valid

4

0,704

0,361

Valid

5

0,251

0,361

Tidak Valid

6

0,441

0,361

Valid

7

0,184

0,361

Tidak Valid

8

0,472

0,361

Valid

9

0,683

0,361

Valid

10

0,418

0,361

Valid

Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa
instrumen kepuasan nasabah terdiri dari 10 item
pernyataan. Setelah dilakukan uji validitas diperoleh
3 item yang dinyatakan tidak valid yaitu butir
pernyataan nomoro 2, 5 dan 7 karena diperoleh hasil
rhitung < rtabel . Sedangkan untuk 7 item pernyataan
lainnya diperoleh hasil rhitung > rtabel atau 0,361 dengan
tingkat signifikansi 5%. Artinya semua item
pernyataan yang digunakan adalah valid. Sedangkan
item pernyataan yang tidak valid, tidak dimasukkan
dalam kuesioner. Dengan demikian masing-masing
pernyataan pada variabel kepuasan nasabah dapat
diandalkan sehingga layak digunakan sebagai
instrumen penelitian ini.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur
apakah alat ukur yang digunakan cukup akurat, stabil,
atau konsisten dalam mengukur apa yang akan diukur.
Adapun untuk menguji reliabilitas instrumen adalah
dengan koefisien Alpha Cronbach’s. Dasar pengambilan
keputusannya sebagai berikut:
a. Jika hasil uji reliabilitas menunjukkan α > 0,6 maka
instrumen ukuran tersebut mengidentifikasikan
satisfactory internal consistency reliability, sehingga
layak digunakan sebagai instrumen ukuran penelitian.

b. Jika hasil uji reliabilitas menunjukkan α < 0,6 maka
instrumen ukuran tersebut mengidentifikasikan
satisfactory internal consistency reliability, sehingga
tidak layak digunakan sebagai instrumen ukuran
penelitian.

No
1

Tabel 4. 4
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Cronbach’s
Alpha
Kualitas Produk
0,877

Keterangan
Reliabel

2

Kualitas Pelayanan

0,882

Reliabel

3

Kepuasan Nasabah

0,712

Reliabel

Sumber: data diolah dengan SPSS 21.
Berdasarkan Tabel 4.4 hasil uji reliabilitas
menunjukkan bahwa semua variabel kualitas produk,
kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah diperoleh nilai
Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60. Artinya semua
pernyataan yang digunakan untuk semua variabel dalam
penelitian ini adalah reliabel. Dengan demikian
instrumen tersebut layak untuk digunakan dalam
penelitian.
C. Hasil Pengujian Deskripsi
1. Hasil Pengujian Deskripsi Responden
Dalam penelitian ini penulis melakukan
penilitian pada nasabah bank BRI Syariah KCP
Ponorogo. Data penelitian diperoleh dari instrumen /

kuesioner yang telah dibagikan sebanyak 99
kuesoner. Adapun pertanyaan yang diajukan terkait
dengan identitas dan pertanyaan yang berkaitan
dengan variabel penelitian. Sebelum melakukan
analisis, penulis akan menjelaskan tentang data-data
responden yang digunakan sebagai sampel yang
diambil dari nasabah di bank BRI Syariah KCP
Ponorogo yang diolah dengan SPSS versi 21 sebagai
berikut:
a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin
Tabel 4. 5
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Laki-Laki
44
44,0
44,0
44,0
Valid Perempuan
56
56,0
56,0
100,0
Total
100 100,0 100,0
Sumber: data diolah dengan SPSS 21.
Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui
bahwa jenis kelamin responden nasabah bank BRI
Syariah KCP Ponorogo yang diambil sebagai
responden menunjukkan mayoritas respondennya
adalah perempuan dengan jumlah sebanyak 56
responden dengan persentase 56,%, dan responden
laki-laki sebanyak 44 responden dengan persentase
44,%.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Tabel 4. 6
Responden Berdasarkan Usia
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent
Percent
<20
33
33,0
33,0
33,0
tahun
21-30
24
24,0
24,0
57,0
tahun
31-40
27
27,0
27,0
84,0
tahun
Valid
41-50
12
12,0
12,0
96,0
tahun
> 50
4
4,0
4,0
100,0
tahun
Total
100 100,0 100,0
Sumber: data diolah dengan SPSS 21.
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui
bahwa usia responden nasabah bank BRI Syariah
KCP Ponorogo yang diambil sebagai responden
menunjukkan mayoritas responden berusia < 20
tahun sebanyak 33 responden dengan persentase
33%. Kemudian usia 21-30 tahun sebanyak 24
dengan persentase 24%. Kemudian usia 31-40
tahun sebanyak 27 dengan persentase 27%.
Kemudian usia 41-50 tahun sebanyak 12 dengan

persentase 12%. Dan yang terakhir usia > 50 tahun
sebanyak 4 dengan persentase 4%.
c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan
Tabel 4. 7
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Frequency Percent

Valid
Cumula
Percent
Percen
13,0

<
13
13,0
SLTA
SLTA
40
40,0
40,0
Valid
>
47
47,0
47,0
SLTA
Total
100 100,0
100,0
Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui
bahwa pendidikan terakhir responden nasabah
bank BRI Syariah KCP Ponorogo yang diambil
sebagai responden menunjukkan mayoritas
responden berpendidikan > SLTA atau Perguruan
tinggi sebanyak 47 dengan persentase 47%.
Kemudian pendidikan SLTA sebanyak 40 dengan
persentase 40% dan yang terakhir < SLTA
sebanyak 13 dengan persentase 13%.
d. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4. 8
Responden Berdasarkan Pekerjaan

1

Frequency Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Pelajar /
54
54,0
54,0
54,0
Mahasiswa
PNS /
24
24,0
24,0
78,0
Pegawai
Valid
Wiraswasta
19
19,0
19,0
97,0
Lainnya
3
3,0
3,0
100,0
Total
100 100,0 100,0
Sumber: data diolah dengan SPSS 21.
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui
bahwa pekerjaan responden nasabah bank BRI
Syariah KCP Ponorogo yang diambil sebagai
responden menunjukkan mayoritas responden
adalah pelajar / mahasiswa dengan jumlah
sebanyak 54 dengan persentase 54%. Kemudian
PNS / Pegawai sebanyak 24 dengan persentase
24%. Kemudian wiraswasta sebanyak 19 dengan
persentase 19% dan yang terakhir lainnya dalam
hal ini responden menyebutkan pekerjaannya
petani dengan jumlah sebanyak 3 atau 3%.
D. Hasil Pengujian Hipotesis
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji kenormalan
distribusi (pola data). Metode yang digunakan
untuk uji normalitas pada penelitian ini adalah
Kolmogorv
Smirnov.
Dasar
pengampilan
keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih

besar dari alpha (sig > 0,05) maka data
berdistribusi normal.
Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual
100
,0000000
1,75896216

N
Mean
Normal
Std.
Parametersa,b
Deviation
Absolute
Most Extreme
Positive
Differences
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan Tabel 4.9 hasil uji normalitas
dapat diketahui bahwa hasil nilai asymp. Sig
sebesar 0,245 atau 24,5% yang artinya lebih besar
dari 0,05 atau 5% (0,245 > 0,05). Dengan
demikian, residual berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk
menguji apakah ditemukan korelasi antar variabel
bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel

,102
,102
-,098
1,024
,245

bebas.
Model
regresi
dikatakan
ada
multikolinieritas, apabila:
1) Nilai tolerance ≤ 0,10 maka terjadi
multikolinieritas dan sebaliknya apabila nilai
tolerance ≥ 0,10 maka tidak terjadi
multikolinieritas.
2) Nilai VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinieritas
dan sebaliknya apabila nilai VIF ≤ 10 maka
tidak terjadi multikolinieritas.
Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas
Model Unstandardi Standardiz T
zed
ed
Coefficients Coefficien
ts
B
Std.
Beta
Error
(Consta 5,37 2,365
2,27
nt)
7
3
Kualitas ,311
,050
,475 6,21
Produk
6
Kualitas ,271
,053
,392 5,12
Pelayan
4
an
a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah
Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan Tabel
multikolinieritas diperoleh

Sig
.

Collinearity
Statistics

Toleran VIF
ce
,02
5
,00
0
,00
0

,801 1,24
8
,801 1,24
8

4.10 hasil uji
hasil bahwa untuk

semua variabel nilai tolerance sebesar 0,801 > 0,10
dan nilai VIF 1,248 < 0,10. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas
dan tidak ditemukan korelasi antar variabel bebas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Model
regresi yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Metode yang digunakan
adalah
uji
glejser.
Dasar
pengambilan
keputusannya adalah dikatakan tidak terjadi
heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi
variabel bebas terhadap variabel terikat lebih dari
atau sama dengan 0,05.
Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.
Beta
Error
(Constant)
1,944 1,580
Kualitas
-,024
,033
-,083
Produk
Kualitas
,013
,035
,042
Pelayanan

t

Sig.

1,231
-,730

,221
,467

,370

,712

a. Dependent Variable: RES_2
Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasaarkan Tabel 4.11 hasil uji
heteroskedastisitas diperoleh hasil bahwa nilai
signifikansi dari semua variabel bebas lebih besar
dari 0,05 yang ditunjukkan dengan nilai
signifikansi kualitas produk sebesar 0,467 atau
46,7% (0,467 > 0,05) dan nilai signifikansi kualitas
pelayanan sebesar 0,712 atau 71, 2% (0,712 >
0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas.
d. Uji Linieritas
Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis
regresi. Uji linieritas digunakan pada analisis
regresi linear berganda. Uji linieritas dilakukan
dengan cara mencari model garis regresi dari
variabel bebas terhadap variabel terikat.
Hipotesis:
H0 : Garis regresi linier
H1 : Garis regresi non linier
Asumsi:
1) P-value ditunjukkan oleh nilai sig pada
deviation of linierity
2) α tingkat signifikansi yang dipilih adalah 0,05
3) tolak H0 apabila P-value < α
Tabel 4.12
Hasil Uji Linieritas X1

(Combine
d)

Sum
of
Squar
es
336,72
9
284,78
4
51,945

d Mean
f Squar
e

F

Sig
.

1 24,052 6,062 ,00
4
0
1 284,78 71,77 ,00
4
2
0
1 3,996 1,007 ,45
3
2

Kepuas Betwe Linearity
anen Groups
Deviatio
sabah
n from
*
Linearity
Kualitas
337,27 8 3,968
Produk
Within Groups
1 5
674,00 9
Total
0 9
Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Keterangan output:
,452 = 0,452
Statistik Uji:
P-value = 0,452 (untuk garis regresi X1 terhadap
Y)
α = 0,05
Keputusan:
Berdasarkan Tabel 4.12 hasil uji linieritas
X1 diperoleh P-value sebesar 0,452 atau 45,2%.
Karena P-value > α 0,05 atau 5%, maka garis
regresi kualitas produk terhadap kepuasan nasabah
adalah linier.

Tabel 4.13
Hasil Uji Linieritas X2
Sum of Df Mean
F
Sig.
Squares
Square
(Combined) 282,001 13 21,692 4,759 ,000
Linearity 245,681 1 245,681 53,899 ,000
Kepuasan Between
Deviation 36,320 12
3,027
,664 ,781
Nasabah Groups
from
* Kualitas
Linearity
Pelayanan
Within Groups 391,999 86
4,558
Total 674,000 99
Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Keterangan output:
,781 = 0,781
Statistik Uji:
P-value = 0,781 (untuk garis regresi X2 terhadap
Y)
α = 0,05
Keputusan:
Berdasarkan Tabel 4.13 hasil uji linieritas
X2 diperoleh P-value sebesar 0,781 atau 78,1%.
Karena P-value > α 0,05 atau 5%, maka garis
regresi kualitas pelayanan terhadap kepuasan
nasabah adalah linier.
e. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui
apakah ada korelasi antara kesalahan pada periode
t dengan kesalahan pada periode t sebelumnya

pada model regresi linier yng dipergunakan. Jika
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Cara mendeteksi autokorelasi dengan
metode Durbin-Watson, yaitu:
1) Jika dw terletak diantara dU dan dL, maka H0
diterima, berarti tidak ada autokorelasi positif.
2) Jika dw terletak diantara dU dan (4-dU), maka
H0 diterima, berarti tidak ada autokorelasi.
3) jika dw terletak diantara dL dan dU atau diantara
(4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan
kesimpulan yang pasti.
4) Jika dw lebih kecil dari dL atau lebih besar dari
(4-dL), maka H0 ditolak, berarti ada
autokorelasi.
Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi
Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error Durbinof the
Watson
Estimate
1 ,739a
,546
,536
1,77700
2,151
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk
b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah
Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji
autokorelasi diperoleh nilai dw = 2,151, n = 100, k
= 2, du = 1,715 , dl = 1,634 . Sehingga dapat
dijelaskan bahwa du < dw < 4 – du ( 1,715 < 2,151
< 2,285). Oleh karena itu H0 diterima, artinya tidak
terjadi autokorelasi.

2. Hasil Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linier ganda digunakan
untuk mencari pola hubungan antara satu variabel
terikat dengan lebih dari satu variabel bebas.
Dalam penelitian ini analisis regresi berganda
digunakan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh kualitas produk (X1) dan kualitas
pelayanan (X2) terhadap kepuasan nasabah (Y).
Adapun rumus regresi linear berganda sebagai
berikut:
y = β0 + β1X1 + β2X2
Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Standardized T
Coefficients Coefficients
B
Std.
Beta
Error
(Constant) 5,377
2,365
2,273
Kualitas ,311
,050
,475 6,216
1
Produk
Kualitas ,271
,053
,392 5,124
Pelayanan
a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah
Sumber: data diolah dengan SPSS 21

Sig.

,025
,000
,000

Berdasarkan Tabel 4.15 hasil uji regresi
linear berganda diperoleh model regresi berganda
yaitu: Y = 5,377 + 0,311 X1 + 0,271 X2. Maka dari
hasil persamaan regresi linear berganda di atas
dapat disimpulkan bahwa:
1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 5,377.
Hal ini berarti, jika variabel kualitas produk
dan kualitas pelayanan dianggap konstan atau
tetap (0), maka tingkat kepuasan nasabah
sebesar 5,377.
2) Nilai koefisien regresi variabel kualitas produk
bernilai positif sebesar 0,311. Hal ini berarti,
jika kualitas produk ditingkatkan dan variabel
kualitas pelayanan dianggap tetap maka akan
meningkatkan kepuasan nasabah menabung di
bank BRI Syaraiah KCP Ponorogo sebesar
0,311. Artinya variabel kualitas produk
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah
menabung sebesar 31,1%.
3) Nilai koefisien variabel kualitas pelayanan
bernilai positif sebesar 0,271. Hal ini berarti,
jika kualitas pelayanan ditingkatkan satu
satuan dan variabel kualitas produk dianggap
tetap maka akan meningkatkan kepuasan
nasabah menabung di bank BRI Syaraiah KCP
Ponorogo sebesar 0,271. Artinya variabel
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap
kepuasan nasabah menabung sebesar 27,1%.

b. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel independen
Dalam menjelaskan variasi variabel dependen
amat terbatas. Nilai R yang mendekati hampir satu
berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen.
Tabel 4.16
Hasil Koefisien Determinasi
Model

R

R Square

Adjusted R
Std. Error of
Square
the Estimate
1 ,739a
,546
,536
1,777
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk
Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan Tabel 4.16 hasil koefisien
determinasi diperoleh nilai sebesar 0,546 atau
54,6%. Artinya besarnya pengaruh variabel
kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap
kepuasan nasabah menabung sebesar 54,6%.
Adapun sisanya sebesar 45,4% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam penilitian ini.
c. Uji t ( Uji Parsial)
Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk
menguji bagaimana pengaruh masing-masing
variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap

variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan
mambandingkan thitung dengan ttabel atau dengan
melihat kolom signifikansi pada masing-masing
thitung. Untuk pengambilan kesimpulannya
dinyatakan dengan melihat signifikansi dan
membandingkan
dengan
taraf
kesalahan
(signifikansi) yang dipakai yakni jika nilai
probabilitas < nilai alpha (𝛼), maka variabel bebas
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Tabel 4.17
Hasil Uji t (Parsial)
Model Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B

1

T

Sig.

(Constant) 5,377

Std.
Error
2,365

Beta

Kualitas
Produk

,311

,050

,475 6,216 ,000

Kualitas
Pelayanan

,271

,053

,392 5,124 ,000

2,273 ,025

a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah
Sumber: data diolah dengan SPSS 21
Berdasarkan Tabel 4.17 hasil uji t (parsial),
untuk mengetahui besarnya pengaruh masingmasing variabel bebas secara parsial tehadap
variabel terikat adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan
Nasabah Menabung di bank BRI Syariah KCP
Ponorogo
H0
: Kualitas produk tidak berpengaruh
terhadap kepuasan nasabah menabung
di bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
H1
: Kualitas produk berpengaruh terhadap
kepuasan nasabah menabung di bank
BRI Syariah KCP Ponorogo.
Berdasarkan Tabel 4.20 hasil uji t diperoleh
nilai signifikansi kualitas produk terhadap
kepuasan nasabah sebesar 0,000. Hal ini berarti
probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 sehingga secara
empiris H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan
demikian variabel kualitas produk tabungan
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di bank
BRI Syariah KCP Ponorogo.
2) Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Nasabah Menabung di bank BRI
Syariah KCP Ponorogo
H0 : Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh
terhadap kepuasan nasabah menabung di
bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
H1 : Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap
kepuasan nasabah menabung di bank BRI
Syariah KCP Ponorogo.
Berdasarkan Tabel 4.20 hasil uji t diperoleh
nilai signifikansi kualitas pelayanan terhadap
kepuasan nasabah sebesar 0,000. Hal ini berarti
probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 sehingga secara

empiris H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan
demikian variabel kualitas pelayanan berpengaruh
terhadap kepuasan nasabah menabung di bank BRI
Syariah KCP Ponorogo.
d. Uji F (Uji Simultan)
Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji
model/uji anova yaitu uji untuk melihat
bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya
secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.
Untuk melihat pengaruh yang terjadi dilakukan
dengan membandingkan signifikansi dengan nilai
tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai
signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan
(sig < 0,05), berarti variabel bebas secara serentak
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Tabel 4.18
Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model

Sum of Df
Mean
F
Sig.
Squares
Square
Regression 367,699
2
183,850 58,222 ,000b
1 Residual 306,301 97
3,158
Total 674,000 99
a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk

1) Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas
Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah
Menabung di bank BRI Syariah KCP Ponorogo
H0 : Kualitas produk dan kualitas pelayanan
tidak berpengaruh terhadap kepuasan
nasabah menabung di bank BRI Syariah
KCP Ponorogo.
H1 : Kualitas produk dan kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah
menabung di bank BRI Syariah KCP
Ponorogo.
Berdasarkan Tabel 4.18 hasil uji F (Uji
Simultan) diperoleh nilai signifikansi sebesar
0,000. Hal ini berarti probabilitas sebesar 0,000 <
0,05 sehingga secara simultan H0 ditolak dan H1
diterima. Dengan demikian variabel kualitas
produk tabungan dan kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di bank
BRI Syariah KCP Ponorogo.
E. PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian tentang “Pengaruh
Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Nasabah Menabung Di Bank BRI Syariah
KCP Ponorogo” diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan
Nasabah Menabung Di Bank BRI Syariah KCP
Ponorogo
Kualitas produk merupakan kemampuan dari
sebuah produk yang dapat ditawarkan kepada
pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan.

Kualitas produk jasa perbankan dapat mempengaruhi
persepsi dan kepuasan nasabah. Indikator dari kualitas
produk terdiri dari kinerja, kehandalan, fitur, daya
tahan, kesesuaian dan desain.
Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda
pada tabel 4.15 diperoleh nilai koefisien variabel
kualitas produk bernilai positif sebesar 0,311. Hal ini
berarti, jika kualitas produk ditingkatkan dan variabel
kualitas pelayanan dianggap tetap maka akan
meningkatkan kepuasan nasabah menabung di bank
BRI Syaraiah KCP Ponorogo sebesar 0,311. Artinya
variabel kualitas produk berpengaruh terhadap
kepuasan nasabah menabung sebesar 31,1%.
Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada
tabel 4.16 diperoleh nilai sebesar 0,546 atau 54,6%.
Artinya besarnya pengaruh variabel kualitas produk
dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah
sebesar 54,6%. Adapun sisanya sebesar 45,4%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penilitian ini.
Berdasarkan hasil uji t ( uji parsial) pada tabel
4.17 diperoleh nilai signifikanasi sebesar 0,000. Hal
ini berarti nilai signifikansi kurang dari nilai alpha
(0,000 < 0,05) sehingga secara empiris H0 ditolak dan
H1 diterima. Dengan demikian variabel kualitas
produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah
menabung di bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi/ berkualitas bagus suatu produk dan
dapat memenuhi kebutuhan nasabah maka kepuasan

nasabah juga akan semakin tinggi atau meningkat.
Namun sebaliknya, jika suatu produk rendah /
berkualitas buruk dan juga tidak dapat memenuhi
kebutuhan nasabah maka kepuasan nasabah dapat
menurun.
Penelitian ini diperkuat dengan hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aan Levya
yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk
Pembiayaan Murabahah Dan Pembagian Nisbah
Mudharabah Terhadap Kepuasan Nasabah Di BRI
Syariah Ponorogo”. Berdasarkan hasil analisis regresi
sederhana diperoleh nilai t sebesar 5,869. Karena nilai
thitung > ttabel (5,869 > 1,666) maka secara parsial
variabel kualitas produk pembiayaan murabahah
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan
nasabah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
kualitas produk merupakan suatu elemen penting
dalam mempengaruhi kepuasan nasabah. Hal ini
disebabkan karena produk bank harus berkualitas
bagus dan harus sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan nasabah.
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Nasabah Menabung Di Bank BRI Syariah KCP
Ponorogo
Kualitas pelayanan yaitu memberikan
kesempurnaan pelayanan yang dilakukan oleh bank
dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah
serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi
harapan nasabah. Kualitas pelayanan merupakan ciri

dan sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada
kemampuan karyawan untuk memuaskan nasabah.
Indikator kualitas pelayanan terdiri dari bukti
langsung, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan
empati.
Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda
pada tabel 4.15 diperoleh nilai koefisien variabel
kualitas pelayanan bernilai positif sebesar 0,271. Hal
ini berarti, jika kualitas pelayanan ditingkatkan dan
variabel kualitas produk dianggap tetap maka akan
meningkatkan kepuasan nasabah menabung di bank
BRI Syaraiah KCP Ponorogo sebesar 0,271. Artinya
variabel kualitas produk berpengaruh terhadap
kepuasan nasabah menabung sebesar 27,1%.
Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada
tabel 4.16 diperoleh nilai sebesar 0,546 atau 54,6%.
Artinya besarnya pengaruh variabel kualitas produk
dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah
sebesar 54,6%. Adapun sisanya sebesar 45,4%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penilitian ini.
Berdasarkan hasil uji t ( uji parsial) pada tabel
4. Diperoleh nilai signifikanasi sebesar 0,000 atau
0%. Hal ini berarti nilai signifikansi kurang dari nilai
alpha (0,000 < 0,05) sehingga secara empiris H0
ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian variabel
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan
nasabah di bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi/ baik suatu pelayanan pada sebuah

bank maka kepuasan nasabah juga akan semakin
tinggi atau meningkat. Namun sebaliknya, jika suatu
pelayanan rendah / jelek maka kepuasan nasabah
dapat menurun.
Penelitian ini diperkuat dengan hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destika
Primasari yang berjudul “Pengaruh Kualitas
Pelayanan Dan Kualitas Produk Tabungan iB
Hasanah Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank
BNI Syariah KCP Ungaran”. Berdasarkan hasil uji t
diperoleh nilai sebesar 8,897 dan nilai signifikansi
sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari
alpha (0,000 < 0,05) maka dapat dikatakan bahwa
variabel kualitas pelayanan secara statistik
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
nasabah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
kualitas pelayanan merupakan suatu elemen penting
dalam mempengaruhi kepuasan nasabah. Hal ini
disebabkan karena kualitas pelayanan pada sebuah
bank harus prima terkait dengan kebutuhan dan
keinginan nasabah.
3. Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan
Secara Bersama-sama Terhadap Kepuasan Nasabah
Menabung Di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo
Berdasarkan hasil uji F (uji simultan)
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini
berarti probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 sehingga
secara simultan H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan

demikian variabel kualitas produk dan kualitas
pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah
menabung di bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
Kemudian berdasarkan hasil uji koefisien
determinasi (R2) diperoleh nilai sebesar 0,546 atau
54,6%. Artinya besarnya pengaruh variabel kualitas
produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan
nasabah sebesar 54,6%. Adapun sisanya 45,4%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penilitian ini.
Penelitian ini diperkuat dengan hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh.
Syairozi yang berjudul “Pengaruh Kualitas
Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan
Nasabah Dalam Menabung Di LKMS Hubbul
Wathon Sumowono Semarang”. Menyatakan bahwa
kualitas pelayanan dan kualitas produk secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
variabel kepuasan nasabah.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan
analisis data mengenai Pengaruh Kualitas Produk dan
Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah
Menabung Di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan nasabah menabung di Bank BRI
Syariah KCP Ponorogo.
2. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan nasabah menabung di
Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
3. Variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan secara
bersama-sama berpengaruh signfikan kepuasan nasabah
menabung di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka
untuk meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan
di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo dan untuk penelitian
di masa yang akan datang diajukan saran sebagai berikut:
1. Bagi BRI Syariah KCP Ponorogo, hendaknya lebih
meningkatkan kualitas produknya kususnya produk
tabungan dan lebih meningkatkan kualitas pelayanannya
seperti menambah dan melengkapi fasilitas bank agar
nasabah tetap merasa puas.

2. Untuk peneliti selanjutnya, jumlah sampel dapat
diperluas lagi agar dapat digeneralisasikan dengan
lingkungan yang lebih luas serta untuk menambah atau
mengembangkan variabel-variabel yang mempengaruhi
kepuasan nasabah.
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