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ABSTRAK 

 

Alfiyah, Chusna Luluk. 2019. Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra 

Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank BRI Syariah 

KCP Ngawi Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing : Yunaita Rahmawati, M.Si., Ak. 

Kata Kunci : Nilai, Kesan dan Pelanggan 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi yang 

selanjutnya disebut BRI Syariah KCP Ngawi. BRI Syariah KCP Ngawi 

menjalankan usaha perbankan dengan prinsip syariah yang beralamatkan di Jalan 

A. Yani Jrubong, Jururejo, Kec. Ngawi Kab. Ngawi, 63215. 

Kepuasan nasabah adalah hasil evaluasi konsumen setelah melakukan 

pembelian, dan konsumen merasa bahwa barang ataupun jasa yang dibeli 

mempunyai kinerja yang sama atau melebihi harapan mereka. Kualitas pelayanan 

merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan 

karyawan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan atau 

yang tersirat dalam diri pelanggan. Citra adalah kesan yang dirasakan seseorang 

mengenai suatu objek atau barang ataupun organisasi secara keseluruhan yang 

kemudian akan tersimpan dalam ingatan konsumen. Penelitian ini dilakukan 

karena adanya penurunan jumlah nasabah, padahal kualitas layanan yang 

diberikan sudah semaksimal mungkin dan citra perusahaan di mata nasabah juga 

sudah baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan 

terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi, pengaruh citra 

perusahaan terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi, dan 

pengaruh kualitas layanan dan citra perusahaan secara bersama-sama terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. Adapun penelitian yang 

digunakan peneliti ialah penelitian kuantitatif. Populasi berjumlah kurang lebih 

1850, yang dijadikan sampel berjumlah 95 nasabah tabungan faedah BRI syariah 

dengan menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner sedangkan analisis data menggunakan analisi regresi 

linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa: Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah  

dengan nilai thitung ˃ ttabel yaitu 2,990 ˃ 1,661 dan regresi liner berganda sebesar 

0,694. Citra Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

dengan nilai thitung ˃ ttabel yaitu 8,261 ˃ 1,661 dan regresi linier berganda sebesar 

0,975. Kualitas layanan dan citra perusahaan secara bersama – sama berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan nilai fhitung ˃ ftabel yaitu 35,927 ˃ 

3,09 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,426. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini kepuasan nasabah menjadi fokus perhatian 

oleh hampir semua pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis, 

konsumen dan sebagainya. Hal ini disebabkan semakin 

baiknya pemahan mereka atas konsep kepuasan nasabah 

sebagai strategi untuk memenangkan persaingan di dunia 

bisnis.1 Kepuasan nasabah menurut Kotler & Keller (2014) 

adalah hasil evaluasi konsumen setelah melakukan 

pembelian, dan konsumen merasa bahwa barang ataupun 

jasa yang dibeli mempunyai kinerja yang sama atau 

melebihi harapan mereka.2 Sedangkan menurut Brown 

(1992) kepuasan konsumen adalah suatu kondisi dimana 

kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen terhadap 

sebuah produk dan jasa sesuai atau terpenuhi dengan 

penampilan dari produk dan jasa. Konsumen yang puas 

akan mengkonsumsi produk tersebut secara terus menerus, 

mendorong konsumen untuk loyal terhadap produk atau 

jasa tersebut dan dengan senang hati mempromosikan 

produk atau jasa tersebut kepada orang lain dari mulut ke 

mulut.3 Zeithmal dan Birtner (1996:123) menyatakan 

bahwa kepuasan nasabah dipengaruhi oleh kualitas 

 
1Muhammad Adam, Manajemen Jasa Teori dan Aplikasi (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 17-18. 
2Mutmainnah,”Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah,” Jurnal Manajemen dan 

Pemasaran Jasa, Vol. 10 No. 2, (September, 2017), 206. 
3Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 78-79. 
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layanan, kualitas produk, harga, faktor situasi dan faktor 

manusia.4 Sedangkan Alves & Raposo (2010); Helgesen & 

Nasset (2007) menyatakan kepuasan dan loyalitas 

pelanggan dipengaruhi oleh citra perusahaan.5 Menurut 

Fandi Tjiptono, faktor-faktor yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 

kepuasan pelanggan keseluruhan, dimensi kepuasan 

pelanggan, konfirmasi harapan, niat beli ulang, kesediaan 

untuk merekomendasi, dan ketidakpuasan pelanggan.6 

Kualitas layanan merupakan faktor kunci yang akan 

menjadi keunggulan daya saing bagi Bank Syariah. Hal ini 

karena bank sebagai suatu perusahaan jasa, mempunyai ciri 

berupa mudah ditirunya suatu produk yang telah 

dipasarkan. Oleh karena itu bank syariah sudah sewajarnya 

dapat memberikan kualitas layanan yang prima sehingga 

mampu mendapatkan keunggulan yang kompetitif dari 

bank lain. Menurut Ali Hasan, kualitas pelayanan 

merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang berpengaruh 

pada kemampuan karyawan untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan oleh pelanggan atau yang tersirat dalam 

diri pelanggan. Kualitas merupakan kunci menciptakan 

 
4Rachmad Hidayat, “Pengaruh Kualitas Layanan , Kualitas Produk 

dan Nilai Nasabah Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank 

Mandiri,” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 11 No. 1 (Maret, 

2009), 59. 
5Mutmainnah, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah,” Jurnal Manajemen dan 

Pemasaran Jasa Vol. 10 No. 2 (September, 2017), 203. 
6 Fandi Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi, 2019), 394. 
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nilai dan kepuasan pelanggan.7 Menurut Ali Hasan, 

dimensi kualitas layanan adalah sebagai berikut: Tangibles, 

Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty.8 

Selain kualitas layanan, citra perusahaan juga 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan nasabah. Menurut Kotler dan Keller (2014) Citra 

adalah kesan yang dirasakan seseorang mengenai suatu 

objek atau barang ataupun organisasi secara keseluruhan 

yang kemudian akan tersimpan dalam ingatan konsumen.9 

Citra perusahaan dalam literatur pemasaran jasa 

diidentifikasi sebagai faktor penting dalam evaluasi 

keseluruhan jasa perusahaan. Menurut Shirley Harison, 

faktor-faktor yang mempengaruhi citra perusahaan adalah 

sebagai berikut: Kepribadian, Reputasi, Nilai dan Identitas 

Perusahaan.10 Ali Hasan menyatakan, Citra perusahaan 

dipercaya menciptakan halo effect terhadap kepuasan 

pelanggan. Jika pelanggan puas terhadap produk atau jasa 

yang diberikan, sikapnya akan membaik. Sikap tersebut 

kemudian akan mempengaruhi kepuasan pelanggan.11 

Salah satu bank syariah yang menggunakan prinsip 

syariah dalam operasionalnya yaitu Bank BRI Syariah KCP 

 
7 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), 91. 
8 Ibid.,89. 
9Mutmainnah, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah,” Jurnal Manajemen dan 

Pemasaran Jasa Vol. 10 No. 2 (September, 2017), 205. 
10Leri Hardian Saputra,”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra 

Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan,” Jom FISIP, Volume 4 No. 1, 

(Februari, 2017), 5. 
11Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 102. 
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Ngawi.Bank BRI Syariah KCP Ngawi beralamat di jalan 

Ahmad Yani, Dusun Balong, Ngawi, Jawa Timur (63216) 

dan memiliki karyawan sebanyak 15 orang. BRI Syariah 

sebagai kantor penyedia layanan syariah yang melakukan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan lainnya 

sesuai syariah Islam dalam menjalankan bisnisnya, dan 

sudah mempunyai banyak nasabah yang tersebar di 

kabupaten Ngawi. Berdasarkan wawancara dengan salah 

satu karyawan Bank BRI Syariah KCP Ngawi, karyawan 

sudah memberikan layanan semaksimal mungkin. Citra 

Bank BRI Syariah KCP ngawi di pandangan masyarakat 

juga sudah dikategorikan baik, sehingga diharapkan 

kepuasan nasabah akan terpenuhi.12 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah 

Bank BRI Syariah KCP Ngawi, kualitas layanan yang 

diberikan bank sudah dikategorikan baik, seperti pelayanan 

dilakukan sesuai nomer antrian, ruang tunggu yang 

nyaman, karyawan yang ramah. Citra perusahaan di 

pandangan masyarakat juga sudah dikategorikan baik.13 

Namun hal tersebut belum mampu memberikan kepuasan 

bagi nasabah. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya 

jumlah nasabah tabungan faedah. Tabungan faedah adalah 

salah satu produk simpanan dari BRI Syariah untuk 

nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan 

transaksi keuangan sehari-hari. Beberapa fitur dan biaya 

tabungan faedah yaitu: setoran awal minimum Rp. 100.000, 

saldo mengendap minimal Rp. 50.000, gratis biaya 

 
12“Yasin Pangaribuan, Wawancara, 2 Mei 2018” 
13“Maslakhatus Solikah, Wawancara, 7 Mei 2018” 
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administrasi bulanan tabungan, gratis administrasi bulanan 

kartu ATM, biaya penggantian buku tabungan karena 

hilang/rusak Rp. 5.000, biaya pembuatan kartu ATM 

karena hilang/rusak Rp. 15.000, biaya penutupan rekening 

Rp. 25.000.14 Data jumlah nasabah dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 1. 1 

Data jumlah nasabah Periode 2017-2018 

 

Tahun  Jumlah nasabah (orang) 

2017 1879 

2018 1821 

 Sumber: data Bank BRI Syariah KCP Ngawi 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terjadi 

penurunan jumlah nasabah dari tahun 2017 sampai 2018 

sebesar 58 orang. 

Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Luh Ayu Mulyaningsih dan I Gst Agung Ketut Gede 

Suasana yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Dan 

Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank 

OCBC NISP Di Denpasar menunjukkan bahwa variabel 

kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah sebesar 58,2%, variabel citra 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 35%, variabel kualitas layanan 

dan citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan 

 
14“BRI Syariah,” dalam https://www.brisyariah.co.id(diakses pada 

tanggal 17 Juli 2019, jam 19.29). 
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nasabah sebesar 80,1% dan sisanya 19,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain.15 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang saya lakukan yaitu terletak pada tempat penelitiannya. 

Penelitian ini terletak di Bank OCBC NISP Denpasar dan 

penelitian yang saya lakukan terletak di Bank BRI Syariah 

KCP Ngawi. 

Berbeda pula dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh  Lukman Hakim Siregar (2018) yang 

berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Produk Gadai Emas menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sebesar 

67,9% dan sisanya sebesar 32,1% dipengaruhi oleh faktor 

lain.16 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya 

lakukan yaitu penelitian ini tidak menggunakan variabel 

citra perusahaan dan tempat penelitian ini dilakukan di 

Bank Syariah Mandiri cabang Medan Marelan, sedangkan 

penelitian yang saya lakukan di Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi.  

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat 

perbedaan teori tentang kepuasan nasabah dengan hasil 

wawancara. Sehingga terjadi perbedaan antara teori dengan 

fakta. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji 

lebih lanjut, sehingga mengambil judul “Pengaruh Kualitas 

 
15Luh Ayu Mulyaningsih dan I Gst Agung Ketut Gede Suasana, 

“Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Pada Bank OCBC NISP di Denpasar,” Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (Bali: Universitas Udayana), 20-21. 
16Lukman Hakim Siregar, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Produk Gadai Emas,” Vol. 8 No. 2 (Januari, 2018), 53. 
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Layanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini adalah: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP ngawi? 

2. Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi? 

3. Apakah kualitas layanan dan citra perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitiaan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan citra 

perusahaan secara bersama-sama terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan hasil penelitian sebagai bahan referensi 

bagi mahasiswa IAIN Ponorogo untuk penelitian di 
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masa yang akan datang dan menambah khasanah 

pustaka mengenai konsep kualitas layanan, citra 

perusahaan dan kepuasan nasabah. 

2. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan berguna 

sebagai sumber informasi untuk mengembangkan Bank 

BRI Syariah KCP Ngawi kedepan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang 

lebih baik lagi. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah di dalam memahami isi tulisan 

ini maka disusun sistematika pembagian bab dalam 

pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan 

menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS  

Dalam bab ini penulis akan membahas dan 

menguraikan tentang landasan teori, kajian 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan 

hipotesis penelitian. 

 BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan 

menguraikan tentang rancangan penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian 

dan definisi operasional, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan 
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data, dan metode pengolahan data dan analisis 

data. 

BAB IV:  HASIL PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti akan membahas dan 

menguraikan tentang hasil pengujian instrumen 

(validitas dan reabilitas), hasil pengujian 

deskripsi, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V:  PENUTUP 

Dalam bab ini peneliti akan membahas dan 

menguraikan tentang kesimpulan dan saran. 



 
 

 

 



 

 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan pelanggan (nasabah) 

a. Pengertian Kepuasan Nasabah  

Secara umum, kepuasan (satisfaction) adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan 

produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika 

kinerja gagal memenuhi ekspektasi, maka 

pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai 

dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. Bagi 

perusahaan yang berpusat pada pelanggan, 

kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana 

pemasaran.1 

Kotler & Keller (2014) mengatakan bahwa 

kepuasan konsumen adalah hasil evaluasi konsumen 

setelah melakukan pembelian, dan konsumen 

merasa bahwa barang ataupun jasa yang dibeli 

mempunyai kinerja yang sama atau melebihi 

harapan mereka.2 

Kepuasan konsumen merupakan faktor utama 

dalam menilai kualitas layanan, dimana konsumen 

 
1Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran 

(Jakarta: Erlangga, 2009), 138. 
2Mutmainnah, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah,” Jurnal Manajemen dan 

Pemasaran Jasa, Vol 10 No 2, (September, 2017), 206. 

10 
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menilai kinerja pelayanan yang diterima dan 

dirasakan langsung terhadap suatu produk. Kualitas 

pelayanan ditentukan oleh bagaimana tingkat 

kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan 

harapan yang diharapkan oleh pengguna. Semakin 

tinggi kualitas pelayanan yang dirasakan akan 

semakin tinggi tingkat kepuasan 

pengguna/pelanggan.3 

Sedangkan menurut Brown (1992) berpendapat 

bahwa kepuasan konsumen adalah suatu kondisi 

dimana kebutuhan, keinginan dan harapan 

konsumen terhadap sebuah produk dan jasa sesuai 

atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan 

jasa. Konsumen yang puas akan mengkonsumsi 

produk tersebut secara terus menerus, mendorong 

konsumen untuk loyal terhadap produk atau jasa 

tersebut dan dengan senang hati mempromosikan 

produk atau jasa tersebut kepada orang lain dari 

mulut ke mulut.4 

Dalam penelitian ini akan menggunakan 

definisi kepuasan nasabah menurut Kotler & Keller 

(2014) yaitu hasil evaluasi konsumen setelah 

melakukan pembelian, dan konsumen merasa 

bahwa barang ataupun jasa yang dibeli mempunyai 

kinerja yang sama atau melebihi harapan mereka. 

 
3Diandra Gabriela Nelwan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Negara Indonesia(persero) 

TBK. Cabang Manado,” Jurnal Administrasi Bisnis, 3. 
4Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 78-79. 
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Kepuasan nasabah yang diberikan bank akan 

berimbas sangat luas bagi peningkatan keuntungan 

bank. Atau dengan kata lain, apabila nasabah puas 

dengan pembelian jasa bank, maka nasabah tersebut 

akan: 

1) Loyal kepada bank, artinya kecil kemungkinan 

nasabah untuk pindah ke bank yang lain dan 

akan tetap setia menjadi nasabah bank yang 

bersangkutan. 

2) Mengulang kembali pembelian produknya, 

artinya kepuasan terhadap pembelian jasa bank 

akan menyebabkan nasabah membeli kembali 

terhadap jasa yang ditawarkan secara berulang-

ulang. 

3) Membeli lagi produk lain dalam bank yang 

sama dalam hal ini nasabah akan memperluas 

pembelian jenis jasa yang ditawarkan sehinggan 

pembelian nasabah menjadi semakin beragam 

dalam satu bank. 

4) Memberikan promosi gratis dari mulut ke 

mulut. Hal inilah yang menjadi keinginan bank 

karena pembicaraan tentang kualitas pelayanan 

bank ke nasabah lain akan menjadi bukti akan 

kualitas jasa yang ditawarkan.5 

 

 

 

 
5Kasmir, Manajemen Perbankan (Depok: Rajagrafindo Persada, 

2012), 264. 
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b. Indikator Kepuasan  

Menurut Fandi Tjiptono, di tengah beragamnya 

cara mengukur kepuasan pelanggan, terdapat 

kesamaan paling tidak dalam enam konsep inti 

mengenai obyek pengukuran yang akan dijadikan 

indikator dalam variabel kepuasan yaitu:6 

1) Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall 

Customer Satisfaction) 

Cara yang paling sederhana untuk mengukur 

kepuasan pelanggan adalah langsung langsung 

menanyakan kepada pelanggan seberapa puas 

mereka dengan produk/jasa tertentu. Biasanya 

ada bagiamn dalam proses pengukuran. 

Pertama, mengukur tingakat kepuasan 

pelanggan terhadap produk/jasa perusahaan 

yang bersangkutan. Kedua, menilai dan 

membandingkannya dengan tingkat kepuasan 

pelanggan keseluruhan terhadap produk/jasa 

pesaing. 

2) Dimensi Kepuasan Pelanggan 

Beberapa penelitian memilih kepuasan 

pelanggan kedalam komponen-komponennya. 

Umumnya proses semacam ini terdiri atas empat 

langkah. Pertama, mengidentifikasi dimensi-

dimensi kepuasan pelanggan. Kedua, meminta 

pelanggan menilai produk/jasa perusahaan. 

Ketiga, meminta pelanggan menilai produk/jasa 

 
6 Fandi Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi, 2019), 394-

395. 
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pesaing. Keempat, meminta para pelanggan 

untuk menentukan dimensi-dimensi yang 

menurut mereka paling penting dalam menilai 

kepuasan pelanggan keseluruhan.7 

3) Konfirmasi Harapan (Confirmation Of 

Expectations) 

Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur 

langsung, namun disimpulkan berdasarkan 

kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan 

pelanggan dengan kinerja. 

4) Niat Beli Ulang (Repurchase Intention) 

Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral 

dengan jalan menanyakan pelanggan akan 

berbenja atau menggunakan jasa perusahaan 

lagi. 

5) Kesediaan Untuk Merekomendasikan 

(Willingness To Recommend) 

Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya 

yang relatif lama atau bahkan hanya terjadi satu 

kali (seperti pembelian mobil, rumah, asuransi 

jiwa), kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan merupakan ukuran yang 

paling penting untuk dianalisis dan 

ditindaklanjuti. 

 

 

 
7Fandi Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Andi, 2019), 394-

395. 
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6) Ketidakpuasan Pelanggan (Customer 

Dissatisfaction) 

Beberapa macam aspek yang digunakan untuk 

mengetahui ketidakpuasan pelanggan meliputi: 

komplain, pengembalian produk  atau retur, 

biaya garansi, product recall (penarikan kembali 

produk dari pasar), gethok tular negatif, 

konsumen yang beralih ke pesaing.8 

c. Pengukuran Tingkat Kepuasan Nasabah 

Pengukuran kepuasan pelanggan pada akhirnya 

menjadi suatu kebutuhan dalam perusahaan karena 

seperti diungkapkan sebelumnya bahwa tujuan 

didirikannya suatu perusahaan adalah untuk 

memberikan yang terbaik untuk pelanggan.9 

Menurut Kotler, ada 4 metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan, yaitu: 

1) Sistem keluhan dan saran 

Metode ini digunakan untuk memantau 

kepuasan pelanggan dengan cara memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada pelanggan 

untuk menyampaikan saran, pendapat dan 

keluhan. Media yang digunakan dapat berupa 

kotak saran, kartu komentar dan saluran telepon 

bebas pulsa. 

 

 

 
8 Ibid. 
9Elviana, Riset Pemasaran dan Konsumen (Bogor: IPB Press, 

2011), 147. 
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2) Survei kepuasan nasabah 

Umumnya penilitian mengenai tingkat kepuasan 

pelanggan banyak dilakukan melalui metode 

survei dengan mengajukan pertanyaan 

(kuesioner) kepada para pelanggan. Melalui 

survei, perusahaan akan mendapatkan 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 

pelanggan dan sekalian juga memberikan tanda 

positif bahwa perusahaan menanti perhatian 

terhadap para nasabah. 

3) Ghost Shopping 

Metode ini dilakukan dengan cara 

memperkerjakan orang untuk berpura-pura 

menjadi pelanggan, kemudian pelanggan 

bayangan tersebut menyampaikan temuan-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan 

dalam melayani pelanggan. Selain itu juga, ia 

dapat mengamati atau menilai cara perusahaan 

dalam menangani setiap keluhan. 

4) Last Customer Analisys 

Merupakan metode memantau kepuasan dengan 

cara menghubungi pelanggan yang telah 

berhenti atau beralih ke perusahaan pesaing. 

Mereka dihubungi untuk memperoleh informasi 

tentang penyebab berhenti menjadi pelanggan. 

Sementara itu, menurut Richard F. Gerson untuk 

melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dapat 

dilakukan dengan cara:10 

 
10 Kasmir, Manajemen Perbankan, 266-267. 



17 
 

 
 

1) Mempelajari persepsi pelanggan terhadap jasa 

yang ditawarkan 

2) Menentukan kebutuhan, keinginan, persyaratan, 

dan harapan pelanggan 

3) Menutup segala kesenjangan yang ada 

4) Memeriksa apakah peningkatan mutu pelayanan 

dan kepuasan pelanggan sesuai harapan atau 

tidak 

5) Dengan mengukur peningkatan kinerja apakah 

membawa peningkatan laba 

6) Mempelajari bagaimana akan melakukan 

sesuatu dan apa yang harus dilakukan kemudian 

7) Menerapkan proses perbaikan 

yangberkesinambungan secara terus-menerus 

d. Pengaruh Kepuasan Pelanggan 

Bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan, 

kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sasaran 

pemasaran. Dewasa ini perusahaan harus lebih baik 

lagi memperhatikan tingkat kepuasan pelanggannya 

karena internet menyediakan sarana bagi konsumen 

untuk menyebarkan berita buruk dengan cepat dan 

juga berita baik ke seluruh dunia. Beberapa 

pelanggan bahkan membuat situs Web sendiri untuk 

menyiarkan kekesalan dan ketidakpuasan mereka. 

Zeithmal dan Bitner (2003) mengemukakan 

bahwa kepuasan adalah konsep yang jauh lebih luas 

dari hanya sekedar penilaian kualitas pelayanan, 

namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, 

yaitu: 
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1) Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu konsumen 

akan merasa puas apabila mereka mendapatkan 

pelayanan yang baik atau sesuai yang 

diharapkan.11 

2) Kualitas produk, yaitu konsumen akan merasa 

puas apabila hasil yang mereka menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. 

3) Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas 

yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif 

murah akan memberikan nilai lebih tinggi 

kepada konsumen. 

4) Faktor situasi, yaitu keadaan atau situasi yang 

dialami oleh konsumen.  

5) Faktor pribadi dari konsumen, yaitu karateristik 

konsumen yang mencakup kebutuhan pribadi. 

 

2. Kualitas layanan 

a. Pengertian Kualitas Layanan 

Kualitas pelayanan sebagai kemampuan 

merencanakan, menciptakan, dan menyerahkan 

produk yang bermanfaat bagi pelanggan. Kualitas 

pelayanan merupakan ciri dan sifat dari pelayanan 

yang berpengaruh pada kemampuan karyawan 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh 

pelanggan atau yang tersirat dalam diri pelanggan. 

 
11Adityalaksono, “Pengertian Kepuasan Pelanggan dan Faktor-

faktor Yang Mempengaruhi Menurut Para Ahli,” Dalam 

http://adityalaksono26.blogspot.com/2015/03 (diakses pada tanggal 8 

Oktober 2018, jam 16:08). 

http://adityalaksono26.blogspot.com/2015/03
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Kualitas merupakan kunci menciptakan nilai dan 

kepuasan pelanggan. 

Menurut Fandi Tjiptono, Kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen.12 

Pada prinsipnya ada tiga kunci memberikan 

layanan pelanggan yang unggul. Pertama, 

kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan 

pelanggan,termasuk didalamnya memahami tipe-

tipe pelanggan. Kedua, pengembangan database 

yang lebih akurat daripada pesaing (mencakup data 

kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan 

dan perubahan kondisi persaingan). Ketiga, 

pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh 

dari riset pasar dalam suatu kerangka strategik. 

Kerangka ini diwujudkan dalam relationship 

marketing.13 

b. Indikator  Kualitas 

Menurut Ali Hasan dalam bukunya yang 

berjudul Marketing Bank Syariah, hasil kajian 

empiris tentang persepsi pelanggan terhadap 
 

12Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi Offset, 

2001), 87. 
13Fandi Tjiptono, Prinsip-prinsip Total Quality Service 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 128. 
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kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi, 

yaitu: 

1) Tangibles (bukti fisik) merupakan kemampuan 

dalam menampilkan fasilitas fisik, 

meningkatkan kualitas gedung yang bersih, 

nyaman, aman, serta menjaga penampilan dan 

ketrampilan pegawai. 

2) Reliability (keandalan) merupakan kemampuan 

untuk meningkatkan pelayanan dengan segera, 

tepat waktu, akurat dan memuaskan. 

3) Responsiveness (daya tanggap) merupakan 

kemampuan untuk meningkatkan kecepatan 

karyawan yang bertugas dalam menanggapi 

permintaan pelanggan, selalu siap membantu 

kesulitan pelanggan, kemampuan 

menyeleseikan keluhan pelanggan dengan tepat. 

4) Assurance (jaminan) merupakan kemampuan 

untuk meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan serta sifat yang dapat dipercaya 

dalam menagani keluhan pelanggan. 

5) Empathy (empati) sebagai bentuk perhatian 

pribadi, memahami kebutuhan pelanggan 

merupakan faktor yang paing dominan dalam 

mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. 

Apabila bank berhasil memenuhi kelima 

dimensi tersebut, maka bank dapat dikatakan 

memiliki kualitas yang baik dan telah memenuhi 

standar nasional dalam memenuhi kepuasan 

nasabah. 
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Menurut Kasmir dalam bukunya yang 

berjudul Pemasaran Bank (2004), ciri-ciri pelayanan 

yang baik yaitu:14 

1. Tersedia sarana dan prasarana yang baik 

2. Tersedia karyawan yang baik 

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak 

diawal hingga selesai 

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat 

5. Mampu berkomunikasi 

6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap 

transaksi 

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang 

baik 

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah 

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada 

nasabah  

 

3. Citra Perusahaan 

a. Pengertian Citra Perusahaan 

Menurut Ali Hasan dalam bukunya yang 

berjudul Marketing Bank Syariah (2010), Citra 

merupakan persepsi customer terhadap produk yang 

ditawarkan. Citra (perusahaan) dalam literatur 

pemasaran jasa diidentifikasi sebagai faktor penting 

dalam evaluasi keseluruhan jasa perusahaan. Citra 

perusahaan ditancapkan dalam pikiran pelanggan 

melalui komunikasi pemasaran. Citra perusahaan 

 
14Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 209-

211. 
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dipercaya menciptakan halo effect terhadap 

kepuasan pelanggan. Jika pelanngan puas dengan 

produk atau jasa yang diberikan, sikapnya terhadap 

perusahaan akan membaik. Sikap tersebut kemudian 

akan mempengaruhi kepuasan pelanggan.15 

Sedangakan menurut Kotler dan Keller (2014), 

Citra adalah kesan yang dirasakan seseorang 

mengenai suatu objek atau barang ataupun 

organisasi secara keseluruhan yang kemudian akan 

tersimpan dalam ingatan konsumen. 

Lawrence L. Steinmetz, Ph D, penulis buku 

Managing Small Business mengartikan citra sebagai 

“pancaran atau reproduksi jati diri atau bentuk 

orang perorangan, benda atau organisasi”. Menurut 

beliau bagi perusahaan citra juga dapat diartikan 

sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri 

perusahaan. Selanjutnya lawrence mengemukakan 

persepsi seseorang terhadap perusahaan didasari 

atas apa yang mereka ketahui atau mereka kira 

tentang perusahaan yang bersangkutan.16 

Dalam penelitian ini akan menggunakan 

definisi citra perusahaan menurut Kotler & Keller 

yaitu kesan yang dirasakan seseorang mengenai 

suatu objek atau barang ataupun organisasi secara 

keseluruhan yang kemudian akan tersimpan dalam 

ingatan konsumen. 

b. Indikator Citra Perusahaan 

 
15Ali Hasan, Marketing Bank syariah, 102. 
16 Siswanto Sutojo, Membangun Citra Perusahaan (Jakarta: 

Damar Mulia Pustaka, 2004), 1. 
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Keberhasilan perusahaan membangun citra 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dari 

sekian banyak faktor tersebut lima diantaranya 

besar pengaruhnya. Kelima faktor tersebut adalah 

sebagai berikut:17 

1) Citra dibangun berdasarkan orientasi terhadap 

manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan 

kelompok sasaran. 

2) Manfaat yang ditonjolkan cukup realistis. 

3) Citra yang ditonjolkan sesuai dengan 

kemampuan perusahaan. 

4) Citra yang ditonjolkan mudah dimengerti 

kelompok sasaran. 

5) Citra yang ditonjolkan merupakan sarana, bukan 

tujuan usaha. 

Menurut Shirley Harrison, informasi yang 

lengkap mengenai citra perusahaan meliputi 4 

elemen sebagai berikut: 

1) Kepribadian 

 Kepribadian merupakan keseluruhan 

karakteristik perusahaan yang dapat dipercaya, 

perusahaan yang mempunyai tanggung jawab 

sosial. 

2) Reputasi (nama baik) 

 Reputasi perusahaan senantiasa melekat pada 

citra perusahaan dan berdampak pada harapan 

pelanggan terhadap layanan yang diberikan 

perusahaan. 

 
17Ibid., 39. 
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3) Nilai 

 Nilai yang telah tertanam pada perusahaan akan 

berdampak pada baik atau buruknya citra dimata 

pelanggan. Dengan kata lain budaya perusahaan 

seperti sikap manajemen dan tingkat kesigapan 

karyawan dalam menanggapi permintaan dan 

keluhan karyawan berdampak signifikan 

terhadap citra dimata pelanggan. 

4) Identitas perusahaan 

 Identitas perusahaan merupakan komponen-

komponen yang mempermudah pengenalan 

publik terhadap perusahaan seperti logo, warna, 

dan slogan.18 Suatu cara yang memungkinkan 

suatu perusahaan dikenal dan dibedakan dari 

perusahaan-perusahaan lainnya dan identitas 

perusahaan juga harus diciptakan melalui suatu 

rancangan desain khusus yang meliputi hal-hal 

unik atau khas tentang perusahaan yang 

bersangkutan secara fisik.19 

 

4. Produk Tabungan Bank BRI Syariah 

a. Tabungan Faedah 

Tabungan faedah merupakan produk 

simpanan dari BRISyariah untuk nasabah 

 
18Leni Nurjannah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra 

Perusahaan, dan Kepercayaan TerhadapKepuasan Nasabah Produk 

Mudharabah,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2016), 21. 
19 Leri Hardian Saputra, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra 

Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Hotel Ratu 

Mayang Garden Pekanbaru),” Jom FISIP, vol 4 No.1, (Februari 2017), 5. 
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perorangan yang menginginkan kemudahan 

transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan faedah 

menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah. 

Beberapa fasilitas/keunggulan: ringan setoran awal 

Rp. 100.000, gratis biaya administrasi bulanan, 

gratis biaya kartu ATM bulanan, ringan biaya tarik 

tunai di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama & 

Prima, ringan biaya transfer melaui jaringan ATM 

BRI, Bersama & Prima, ringan biaya cek saldo di 

jaringan ATM BRI, Bersama & Prima. Syarat dan 

ketentuan pembukaan tabungan faedah yaitu 

melampirkan fotokopi KTP dan melampirkan 

fotokopi NPWP. Beberapa fitur dan biaya tabungan 

faedah yaitu: setoran awal minimum Rp. 100.000, 

setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,  saldo 

mengendap minimum Rp. 50.000, biaya 

administrasi bulanan tabungan gratis, biaya 

administrasi bulanan kartu ATM gratis, biaya 

penggantian buku tabungan karena hilang/rusak Rp. 

5.000, biaya pembuatan kartu ATM karena 

hilang/rusak Rp. 15.000, biaya penutupan rekening 

Rp. 25.000.20 

b. Tabungan Faedah Haji 

Tabungan faedah haji merupakan produk 

simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil 

sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya 

 
20BRI Syariah dalam https://www.brisyariah.co.id, (diakses pada 

tanggal 22 juli 2019 jam 23:42). 

https://www.brisyariah.co.id/
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Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan faedah 

haji menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. 

Beberapa fasilitas/keunggulan tabungan faedah haji 

yaitu: setoran awal yang ringan, gratis biaya 

administrasi bulanan, gratis asusansi jiwa dan 

kecelakaan, online dengan SISKOHAT (Sistem 

Komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi 

keberangkatan haji, bebas setiap saat menambahkan 

saldo, dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor 

cabang BRI Syariah secara online. Syarat dan 

ketentuan pembukaan tabungan faedah haji yaitu: 

melampirkan fotokopi KTP, melampirkan fotokopi 

NPWP dan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga. 

Beberapa fitur dan biaya: setoran awal minimum 

Rp. 50.000, setoran selanjutnya minimum Rp. 

10.000, saldo mengendap minimal Rp. 50.000, tidak 

mendapat kartu ATM, dana tidak dapat di tarik 

sewaktu-waktu, gratis asuransi jiwa dan kecelakaan, 

dll. 

c. Tabungan Faedah Impian 

Tabungan faedah impian merupakan produk 

simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk 

nasabah perorangan yang dirancang untuk 

mewujudkan impian nasabahnya (kurban, 

pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana. 

Produk tabungan impian menggunakan akad 

Mudharabah Mutlaqah. Fasilitas/keunggulan 

tabungan impian yaitu mendapatkan buku tabungan 

& sertikat asuransi dan gratis asuransi hingga Rp 

750 juta. Syarat dan ketentuan pembukaan rekening 
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tabungan impian yaitu melampirkan fotokopi KTP, 

melampirkan fotokopi NPWP, dan memiliki produk 

tabungan faedah BRISyariah sebagai rekening 

induk. Beberapa fitur & biaya tabungan impian 

yaitu: setoran awal minimum Rp. 50.000, setoran 

rutin bulanan minimum Rp 50.000 dan 

kelipatannya, jangka waktu 12-240 bulan atau 

hingga usia penabung saat jatuh tempo maksimal 65 

tahun, tidak mendapatkan kartu ATM, biaya 

administrasi gratis, biaya premi asuransi gratis, 

wajib memiliki tabungan faedah BRISyariah 

sebagai rekening induk, tidak dapat dilakukan 

perubahan jangka waktu, biaya penutupan rekening 

sebelum jatuh tempo Rp. 50.000, dll. 

Dari beberapa produk tabungan diatas, yang 

akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

nasabah tabungan faedah. Hal ini karena jumlah 

nasabah tabungan faedah lebih besar daripada 

tabungan faedah haji dan tabungan impian. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penyusunan skripsi ini, langkah awal yang 

penulis ambil adalah mengkaji terhadap pustaka-pustaka 

yang telah ada, penulis mengadakan penelitian lebih lanjut 

dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah. Secara 

umum, penelitian yang memiliki judul yang hampir sama 

dengan penulis tulis telah dilakukan oleh banyak peneliti 

sebelumnya. Adapun diantara peneliti diantaranya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama 

peneliti 

Judul 

penelitian 

Hasil 

penelitian 
persamaan 

perbedaan 

 

Luh Ayu 

Mulyaningsih 

dan I Gst 

Agung Ketut 

Gede Suasana 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

dan Citra 

Perusahaan 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

Pada Bank 

OCBC 

NISP Di 

Denpasar 

Kualitas 

layanan dan 

citra 

perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

Persamaan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Luh Ayu 

Mulyaningsih 

dan I Gst Agung 

Ketut Gede 

Suasana dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

terletak pada 

variabel x 

(kualitas 

layanan dan 

citra 

perusahaan) dan 

variabel y 

(kepuasan 

nasabah) 

Perbedaan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Luh Ayu 

Mulyaningsih 

dan I Gst Agung 

Ketut Gede 

Suasana dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

terletak pada 

lokasi penelitian 

dan yang 

menjadi objek 

penelitian 

Lukman 

Hakim 

Siregar 

(2018) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

Produk 

Gadai Emas 

Kualitas 

layanan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepuasan 

nasabah gadai 

emas 

Persamaan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Lukman Hakim 

Siregar dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

terletak pada 

variabel x yaitu 

kualitas 

pelayanan dan 

variabel y yaitu 

kepuasan 

nasabah 

Perbedaan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Lukman Hakim 

Siregar dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

terletak pada x 

yaitu citra 

perusahaan dan 

objek penelitian  
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Leni 

Nurjannah 

(2016)  

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, 

Citra 

Perusahaan, 

dan 

Kepercayaa

n Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

Produk 

Mudharabah 

Kualitas 

pelayanan, 

citra 

perusahaan, 

dan 

kepercayaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

produk 

mudharabah 

Persamaan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Leni Nurjannah 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

terletah pada 

variabel 

x1(kualitas 

pelayanan), x2 

(citra 

perusahaan), 

dan y (kepuasan 

nasabah) 

Perbedaan  

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Leni Nurjannah 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

terletak pada 

variabel x3 yaitu 

kepercayaan 

Leri 

Hardian 

Saputra 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

dan Citra 

Perusahaan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Kualitas 

pelayanan dan 

citra 

perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

nasabah 

Persamaan 

penelitian yang 

dilakukan Leri 

Hardian Saputra 

dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

terletak pada 

variabel x yaitu 

kualitas 

pelayanan dan 

citra perusahaan  

Perbedaan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Leri Hardian 

Saputra dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

terletak pada 

variabel y yaitu 

loyalitas 

pelanggan 

 

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa pada 

penelitian ini mengkaji teori yang sama dengan penelitian-

penelitian sebelumnya, namun penelitian ini 

mengembangkan teori berdasarkan konsep kualitas layanan 

dari teori Ali Hasan, dalam penelitian terdahulu oleh Luh 

Ayu Mulyaningsih dan I Gst Agung Ketut Gede Suasana 

menggunakan teori Kotler yang menyatakan bahwa kualitas 

layanan merupakan kemampuan sebuah produk jasa dalam 

memperagakan fungsinya, yang termasuk dalam kesluruhan 
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durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reperasi, penelitian terdahulu oleh 

Lukman Hakim Siregar menggunakan teori Lupiyoadi yang 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 

dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur 

dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan 

orang lain, penelitian terdahulu oleh Leri Hardian 

menggunakan teori Tjiptono yang menyatakan kualitas 

layanan merupakan aspek penting untuk mencapai 

kepuasan pelanggan dan teori citra perusahaan peneliti 

menggunakan teori dari Fandi Tjiptono namun peneliti 

terdahulu oleh Luh Ayu M dan I Gst Agung K.S 

menggunakan teori Akil yang menyatakan citra perusahaan 

adalah sebuah cerminan dari identitas sebuah organisasi 

penelitian terdahulu oleh Leni Nurjannah menggunakan 

teori Frank Jeffkins yang menyatakan citra adalah kesan 

tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari 

pengetahuan atau pengalaman, penelitian terdahulu ole Leri 

Hardian menggunakan teori Harison yang menyatakan citra 

adalah kesan terhadap suatu produk yang tersimpan dalam 

ingatan pelanggan, sehinggan ada pengembangan teori dari 

peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya.  

C. Kerangka Pemikiran 

Tujuan utama suatu lembaga keuangan syariah adalah 

untuk menciptakan kepuasan para anggotanya, karena 

kepuasan anggota merupakan investasi jangka panjang 

yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan, dalam hal ini pelayanan adalah salah satu 

upaya untuk mempertahankan para anggotanya untuk tetap 
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meggunakan jasa perusahaan. Dari hasil analisa penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti lain serta penjabaran 

tentang teori-teori mengenai masing-masing variabel dan 

hubungannya, maka dapat dirumuskan suatu kerangka 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa kualitas 

layanan mempengaruhi kepuasan nasabah pada Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi, citra perusahaan mempengaruhi 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi, 

serta kualitas layanan dan citra perusahaan secara bersama-

sama mempengaruhi kepuasan nasabah pada Bank BRI 

Syariah KCP Ngawi. Kerangka pemikiran diatas mengacu 

pada buku sugiyono.21 

 

 
21Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 60-61. 

Kualitas Layanan (X1) 

Kepuasan 

Nasabah (Y) 

Citra Perusahaan (X2) 

H1 

H3 

H2 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan sementara terkait ada 

atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih yang 

menjadi pilihan peneliti. Hipotesis digunakan untuk 

memberikan arahan bagi peneliti untuk menganalisis data. 

Berikut adalah hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran 

penelitian diatas: 

1. Hipotesis terkait dengan Kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah Ngawi. 

Kualitas layanan merupakan faktor kunci yang 

akan menjadi keunggulan daya saing bagi Bank 

Syariah. Menurut Ali Hasan, kualitas pelayanan 

merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan 

atau yang tersirat dalam diri pelanggan. Kualitas 

merupakan kunci menciptakan nilai dan kepuasan 

pelanggan.22 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Lukman Hakim Siregar (2018) yang berjudul Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

Produk Gadai Emas menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

sebesar 67,9% dan sisanya sebesar 32,1% dipengaruhi 

oleh faktor lain.23 Maka hipotesis yang diajukan yaitu:  

H0: Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap 

 
 22 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), 91. 
23Lukman Hakim Siregar, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Produk Gadai Emas,” Vol. 8 No. 2 (Januari, 2018), 53. 
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kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi. 

H1 : Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi.  

2. Hipotesis terkait dengan citra perusahaan  terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

Menurut Kotler dan Keller (2014) Citra adalah 

kesan yang dirasakan seseorang mengenai suatu objek 

atau barang ataupun organisasi secara keseluruhan yang 

kemudian akan tersimpan dalam ingatan konsumen.24 

Citra perusahaan dalam literatur pemasaran jasa 

diidentifikasi sebagai faktor penting dalam evaluasi 

keseluruhan jasa perusahaan. Menurut Shirley Harison, 

faktor-faktor yang mempengaruhi citra perusahaan 

adalah sebagai berikut: Kepribadian, Reputasi, Nilai 

dan Identitas Perusahaan.25 Ali Hasan menyatakan, 

Citra perusahaan dipercaya menciptakan halo effect 

terhadap kepuasan pelanggan. Jika pelanggan puas 

terhadap produk atau jasa yang diberikan, sikapnya 

akan membaik. Sikap tersebut kemudian akan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan.26  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luh 

Ayu Mulyaningsih dan I Gst Agung Ketut Gede 

 
24Mutmainnah, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah,” Jurnal Manajemen dan 

Pemasaran Jasa Vol. 10 No. 2 (September, 2017), 205. 
25Leri Hardian Saputra,”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra 

Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan,” Jom FISIP, Volume 4 No. 1, 

(Februari, 2017), 5. 
26Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 102. 
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Suasana yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Dan 

Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada 

Bank OCBC NISP Di Denpasar menunjukkan bahwa 

variabel citra perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah.27 Maka hipotesis 

yang diajukan yaitu: 

H0 :Citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah 

KCPNgawi 

H2 :Citra perusahaan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi  

3. Hipotesis terkait dengan kualitas layanan dan 

citra perusahaan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada 

Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

Menurut Ali Hasan, kualitas pelayanan merupakan 

ciri dan sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuan karyawan untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan oleh pelanggan atau yang tersirat 

dalam diri pelanggan. Kualitas merupakan kunci 

menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan.28 Selain 

kualitas layanan citra perusahaan juga merupakan 

faktor yang menentukan kepuasan nasabah. Menurut 

 
27Luh Ayu Mulyaningsih dan I Gst Agung Ketut Gede Suasana, 

“Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Pada Bank OCBC NISP di Denpasar,” Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (Bali: Universitas Udayana), 20-21. 
 28 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), 91. 
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Kotler dan Keller (2014) Citra adalah kesan yang 

dirasakan seseorang mengenai suatu objek atau barang 

ataupun organisasi secara keseluruhan yang kemudian 

akan tersimpan dalam ingatan konsumen.29 Citra 

perusahaan dalam literatur pemasaran jasa diidentifikasi 

sebagai faktor penting dalam evaluasi keseluruhan jasa 

perusahaan. Menurut Shirley Harison, faktor-faktor 

yang mempengaruhi citra perusahaan adalah sebagai 

berikut: Kepribadian, Reputasi, Nilai dan Identitas 

Perusahaan.30 Ali Hasan menyatakan, Citra perusahaan 

dipercaya menciptakan halo effect terhadap kepuasan 

pelanggan. Jika pelanggan puas terhadap produk atau 

jasa yang diberikan, sikapnya akan membaik. Sikap 

tersebut kemudian akan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan.31 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luh 

Ayu Mulyaningsih dan I Gst Agung Ketut Gede 

Suasana yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Dan 

Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada 

Bank OCBC NISP Di Denpasar menunjukkan bahwa 

variabel kualitas layanan dan citra perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Maka hipotesis yang diajukan yaitu: 

 
29Mutmainnah, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah,” Jurnal Manajemen dan 

Pemasaran Jasa Vol. 10 No. 2 (September, 2017), 205. 
30Leri Hardian Saputra,”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra 

Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan,” Jom FISIP, Volume 4 No. 1, 

(Februari, 2017), 5. 
31Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, 102. 
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H0: Kualitas layanan dan Citra perusahaan secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah 

KCPNgawi 

H3: Kualitas layanan dan Citra perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan proses 

pengumpulan data dan teknik analisis data sebuah 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam rancangan ini 

peneliti melakukan pengumpulan data melalui beberapa 

fakta yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Ngawi 

dengan teknik penyebaran angket yang berisi lembaran 

pernyataan dan pertanyaan yang akan dijawab oleh para 

nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Ngawi. 

Setelah data terkumpul, selanjutnya data-data 

tersebut dianalisis dengan menggunakan cara teknik 

analisis data kuantitatif. Adapun maksud dari teknik 

tersebut adalah data yang berupa angka dan biasanya 

diperoleh dari proses menghitung atau menjumlahkan atau 

bisa juga hasil dari sebuah pengukuran sehingga diketahui 

hasil mengenai ada atau tidaknya pengaruh kualitas layanan 

dan citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi. 

Dalam rancangan penelitian ini peneliti 

menghubungkan tiga variabel yaitu dua variabel 

independent (bebas) yang mempengaruhi berupa X1 dan 

X2 yang merupakan kualitas layanan dan citra perusahaan. 

Dan untuk satu variabel lagi bersifat dependent (terikat) 

atau yang dipengaruhi berupa variabel Y yaitu kepuasan 

nasabah. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Pada bagian ini menjelaskan variabel-variabel yang 

digunakan baik variabel independen (bebas) maupun 

variabel dependen (terikat). Selanjutnya definisi 

operasional menggambarkan pula pengukuran atas variabel 

dan indikator yang dikemas pada penelitian ini. Definisi 

operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:1 

Tabel 3. 1 

Indikator Variabel Penelitian 

 

Variabel Indikator Pernyataan Sumber 

Kualitas 

Layanan 

(X1) 

Tangibles 

(bukti fisik) 

a. karyawan 

berpakaian sopan 

sesuai kaidah islam 

Ali Hasan 

(2010) 

 Reliability 

(keandalan) 

a. Pelayanan transaksi 

sesuai dengan nomer 

antrian 

b. Satpam dengan 

segera membantu 

nasabah  

 

 Responsiven

ess (daya 

tanggap) 

a. Karyawan memiliki 

pengetahuan yang 

luas dalam 

menangani keluhan 

nasabah 

 

 Assurance 

(jaminan) 

a. Nasabah percaya 

dalam menggunakan 

produk/jasa 

b. Transaksi nasabah 

dijamin 

kerahasiaannya oleh 

bank 

 

 
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: CV. Alfabeta,2016), 11. 
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 Empathy 

(perhatian 

pribadi) 

a. Mampu bersahabat 

dengan nasabah 

 

Citra 

Perusaha

an (X2) 

Kepribadian a. Karyawan sopan dan 

ramah dalam 

melayani nasabah 

b. Karyawan optimal 

dalam bekerja 

Leni 

Nurjannah 

(2016) 

 Reputasi a. BRIS Ngawi 

merupakan 

perusahaan 

perbankan yang 

terpercaya 

b. BRIS Ngawi 

merupakan 

perusahaan yang 

memberikan 

pelayanan yang baik 

 

 Nilai a. Karyawan cepat 

tanggap jika nasabah 

membutuhkan 

bantuan 

b. Karyawan mampu 

memberikan solusi 

alternatif bagi 

kebutuhan nasabah 

 

 Identitas 

Perusahaan 

a. BRIS Ngawi 

memiliki slogan 

yang menarik 

b. Tata ruangan yang 

menarik 

 

Kepuasan 

Nasabah 

(Y) 

Kepuasan 

pelanggan 

keseluruhan 

a. Saya merasa puas 

menggunakan 

produk/jasa BRIS 

Ngawi 

b. Karyawan mampu 

menjelaskan produk-

produk yang 

ditawarkan ke 

nasabah 

Fandi 

Tjiptono 

(2019) 
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 Dimensi 

kepuasan 

pelanggan 

a. Bank mengelola 

dana nasabah 

dengan hati-hati 

b. Bank mengelola 

dana sesuai dengan 

prinsip syariah 

 

 Konfirmasi 

harapan  

a. Karyawan bersikap 

ramah dalam 

melayani nasabah 

b. Tempat parkir yang 

aman dan nyaman 

 

 Niat beli 

ulang 

a. Karyawan sabar 

dalam menangani 

keluhan nasabah 

b. Karyawan 

memahami 

keinginan nasabah 

 

 Kesediaan 

untuk 

merekomend

asi 

a. Karyawan BRIS 

Ngawi 

memperhatikan apa 

yang nasabah 

katakan 

b. Karyawan BRIS 

Ngawi memberikan 

sambutan yang baik 

ketika nasabah 

datang 

 

 Ketidakpuas

an 

pelanggan 

a. Karyawan BRIS 

Ngawi tidak 

mempersulit ketika 

bertransaksi 

b. Penanganan 

komplain dengan 

baik 

 

Sumber: Leni Nurjannah, “Pengaruh Kualitas Layanan, Citra 

Perusahaan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Produk 

Mudharabah (studi pada Bank BPD Syariah Yogyakarta)” 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)  
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian 

tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. Jika data 

diambil dari populasi, maka akan memerlukan dana dan 

waktu yang cukup banyak sehingga dalam penelitian hal itu 

terlalu mahal. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang 

berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (2016) mengemukakan, populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.2 Alternatif agar data yang diperoleh 

mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka dalam 

penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau 

sumber data yang tidak begitu banyak dari populasi tetapi 

cukup mewakili.3 Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah nasabah tabungan faedah tahun 2017 dan 

2018 Bank BRI Syariah KCP Ngawi yang berjumlah 

3700.4 Karena kemungkinan nasabah di tahun 2017 

menjadi nasabah di tahun 2018, maka peniliti mengambil 

rata-rata dari jumlah nasabah yaitu 1850. 

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul 

Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2016) 

mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

 
2Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 80. 
3 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 137-138. 
4 “Arik, wawancara, 22 Maret 2019” 
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populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa 

yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).5 

Dalam menetapkan besarnya sampel dalam 

penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang 

dikemukakan Bungin sebagai berikut:6 

n = 
𝑁

𝑁(𝑑)²+1
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel yang dicari 

N = Jumlah populasi 

d  = derajat kebebasan 

 misal : 0,1 ; 0,5 atau 0,017 

berdasarkan data yang diperoleh jumlah nasabah 

Bank BRI Syariah tahun 2017 dan 2018 sebanyak 3700 

orang, karena kemungkinan nasabah pada tahun 2017 

menjadi nasabah tahun 2018 maka peneliti mengambil rata-

rata dari dua tahun tersebut.Maka jumlah sampel yang 

diambil dalam penilitian ini adalah: 

 

 
5Sugiyono, metode penelitian, 81. 
6 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 38. 

 7Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 120. 
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n = 
𝑁

𝑁(𝑑)²+1
 

n =  
1850

1850(0,1)2 + 1
 

      n =  
1850

(1850). (0,01) + 1
 

n = 94,8718 

Dari perhitungan di atas maka diperoleh jumlah 

sampel pada penelitian ini sebanyak 94,8718 orang dan 

dibulatkan menjadi 95 orang dan teknik pengambilan 

sampel dengan teknik probability sampling dengan dengan 

metode simple random sampling yaitu pengambilan 

anggota sampel dari populasi di lakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.8 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang 

dapat digunakan peneliti untuk meneliti, adapun sumber-

sumber data tersebut yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh langsung dari sumbernya (tanpa 

perantara). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

pengisian kuesioner oleh responden tentang pengaruh 

kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap 

kepuasan nasabah, yaitu nasabah Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ngawi. 

 
8 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta Utara: 

Raja Grafindo Persada, 2011), 75. 
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2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui pihak lain atau laporan historis yang telah 

disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari: buku-buku penunjang materi penelitian, 

jurnal, internet, dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan judul penelitian sekarang. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data dalam metode survey yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.9 

Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara: melalui 

tatap muka atau melalui telepon. Wawancara ini 

ditujukan kepada pimpinan Bank BRI Syariah KCP 

Ngawi. Teknik wawancara ini dilakukan secara tidak 

terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, 

pewawancara tidak menggunakan pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan terlebih 

dahulu, melainkan langsung mengajukan pertanyaan-

 
9 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171. 
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pertanyaan secara lisan kepada responden dan mencatat 

jawabannya secara langsung pula.10 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.11 Penelitian ini dalam memperoleh 

data terkait keadaan yang dialami oleh responden, maka 

menggunakan kuesioner langsung yang telah diatur 

terlebih dahulu. Kemudian untuk alternatif jawaban 

sudah tertera dalam lembaran angket, hal ini untuk 

memudahkan responden memilih jawabam yang sesuai 

keadaan yang dialami. Skala yang digunakan yaitu 

skala likert untuk mengetahui sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau fenomena sosial.12 Untuk setiap 

jawaban akan diberi skor satu sampai lima: 

1. Sangat Setuju (SS) = 5 

2. Setuju (S) = 4 

3. Netral (N) = 3 

4. Tidak Setuju (TS) = 2 

5. Sangat Tidak setuju (STS) = 1 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala 

likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun 

pilihan ganda.kuesioner dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh adanya kualitas layanan 

 
10 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset, 2014), 162. 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 142. 
12 Ibid.,93. 
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dan citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah pada 

Bank BRI Syariah KCP Ngawi. 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, 

yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian ini 

menganalisis apakah terdapat pengaruh antara variabel 

kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan 

nasabah.Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisis data, yaitu analisis data tahap pra 

penelitian dan analisis data penelitian. 

1. Kualitas Data 

Sebelum melakukan proses analisis data dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah mengukur kecermatan 

instrumen.Uji validitas tujuannya adalah 

mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya.13 Bila 

korelasi antara butir-butir dengan skor total kurang 

dari R tabel, maka butir instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid.14 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui 

adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, 

atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai 

konsistensi apabila digunakan berkali-kali pada 

 
13 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 248. 
14 Ibid., 
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waktu berbeda, tetapi hasilnya sama. Uji reliabilitas 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Sugiyono 

(1999) menyebutkan bila rhitung (r alpha) > 0,6 maka 

instrumen tersebut dinyatakan reliabel.15 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi 

(pola) data. Dengan demikian, uji normalitas ini 

mengasumsikan bahwa, data disetiap variabel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada 

beberapa uji statistika yang dapat digunakan untuk 

menguji normalitas data. Metode yang populer 

digunakan adalah: (a) uji lilifors (b) uji kolmogorov 

smirnov.16 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. 

Digunakan pada analisis regresi linier sederhana 

dan analisis regresi linier ganda.17 Uji linieritas 

dilakukan dengan cara mencari model garis regresi 

dari variabel independen x terhadap variabel 

dependen y. Berdasarkan model garis regresi 

tersebut, dapat diuji linieritas garis regresinya.18 

 

 

 
15 Ibid., 
16 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

penelitian (Yogyakarta: Felicha Pustaka, 2016), 38. 
17Ibid., 56. 
18Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 55. 
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c. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (variabel 

independen). Model uji regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi multikolinieritas.19 

d. Heretoskedastisitas 

Heteroskedastisitas artinya varian variabel dalam 

model tidak sama. Konsekuensi heteroskedastisitas 

dalam model regresi menurut Karim dan Hadi 

(2007) adalah penaksir (estimator) yang diperoleh 

tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun 

dalam sampel besar.20 

3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mencari pola hubungan antara variabel dependen 

dengan satu variabel independen. Model persamaan 

regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (terikat) 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi (kemiringan) 

X = Variabel independen (bebas) 

 

 

 
19Ibid., 119. 

 20 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: 

Grafindo Persada, 2017),102. 
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4. Uji Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode regresi linier berganda yaitu 

hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih 

variabel independen (X1,X2,.....Xn) dengan variabel 

dependen (Y).  Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif, dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel mengalami kenaikan atau penurunan. Data 

yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Dengan rumus sebagai berikut.21 

Y = α+b1x1+b2x2+e 

Keterangan: 

Y : Kepuasan  

X1 : Kualitas layanan 

X2 : Citra perusahaan 

α : Konstanta 

b1 : Koefisien regresi X1 

b2 : Koefisien regresi X2 

e : Standar error 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Syarat 

 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2013), 

284. 
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yang harus diperhatikan dalam menganalisa hasil uji 

t adalah sebagai berikut: 

1) Apabila nilai probabilitas signifikansi ˃ 0,05, 

maka Ho diterima 

2) Apabila nilai probabilitas signifikansi ˂ 0,05, 

maka Ho ditolak 

3) Jika harga thitung ˃ ttabel maka dikatakan 

signifikan dan sebaliknya thitung ˂ ttabel maka 

dikatakan tidak signifikan. Rumus uji t.22 

t = 
𝑋−µ0

𝑆/√𝑛
 

Keterangan: 

t : nilai t yang dihitung 

X : nilai rata-rata 

µ0 : nilai yang dihipotesiskan 

S : simpangan baku sampel 

n : jumlah anggota sampel 

b. Uji F (Simultan) 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas (X1, X2) secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (Y).23 

6. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

  Uji ini digunakan untuk menguji kedekatan 

model hubungan yang dipakai. Koefisien determinasi 

adalah angka yang menunjukkan besarnya kemampuan 

 
22 Asep Saefudin, dkk, Statistika Dasar (Jakarta: Grasindo, 2009), 

87. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2013), 

284. 
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varian atau penyebab dari variabel independen yang 

menerangkan variabel dependen atau dengan kata lain 

angka yang menunjukkan seberapa besar variasi 

variabel dependen dipengaruhi variabel independen. 

 Besarnya koefisien determinasi berkisar antara 0 

≤ R2 ≤ 1, yang artinya variasi dari variabel bebas 

semakin dapat menjelaskan variasi dari variabel tidak 

bebas apabila angka semakin mendekati 1. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdiri dan Letak Geografis BRI Syariah 

KCP Ngawi 

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 

Desember 2007 saat PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah 

mendapatkan ijin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 

Oktober 2008 melalui surat No: 

10/67/KEP/GBI/DPG/2008, PT. Bank BRI Syariah 

kemudian secara resmi menjalankan kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 

November 2008. Setelah sebelumnya sempat 

menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional. 

Kegiatan usaha Bank BRI Syariah semakin kokoh 

setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha 

Syariah PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., 

untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses 

spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku 

efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan 

yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata 

induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank 

BRI Syariah.1 

Kantor cabang BRI Syariah sekarisedenan Madiun 

terletak di Jl. Mohammad Husni Thamrin No. 3, 

Klegen, Oro-Oro Ombo, Madiun. Sedangkan, kantor 

 
1Annual Report BRI Syariah, 2013, 4. 
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cabang pembantu BRI Syariah sekarisidenan Madiun 

tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Ponorogo, 

Magetan dan Ngawi. 

BRI Syariah kantor cabang pembantu Ngawi 

terletak di Jrubong, Jururejo, Ngawi. Wilayah kerja BRI 

Syariah KCP Ngawi beroperasi di seluruh wilayah 

Ngawi, baik kota maupun kabupaten.2 

 

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah KCP Ngawi  

a. Visi  

Menjadi Bank Ritel Modern Terkemuka Dengan 

Pelayanan 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-

prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai 

sarana kapanpun dan dimanapun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan 

ketentraman fikiran. 

 

 

 
2 Yasin Pangaribuan, wawancara, Ngawi, 19 September 2018. 
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3. Struktur Organisasi Bank Syariah KCP Ngawi 

 
Gambar 4. 1 

Struktur Organisasi 

 

a. Pimpinan Cabang, merupakan struktur tertinggi di 

kantor Cabang yang bertanggung jawab atas 

keseluruhan berjalannya sistem operasional 

perbankan di level kantor cabang dan membawahi 

keseluruhan manager, baik bisnis maupun 

operasional. 

b. Pimpinan Cabang Pembantu, adalah karyawan bank 

yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk 

memimpin atau mengelola BRI Unit Syariah Kantor 

Cabang Pembantu. 

c. Branch OperationSupervisor, adalah karyawan BRI 

Syariah yang membawahi Teller, Customer Service, 

Office Boy dan Security yang bertugas 

mengkoordinir pelaksanaan operasional bank di 

Kantor Cabang Pembantu Ngawi dengan cara 

memberikan layanan operasional bank yang akurat 
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dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari 

nasabah dapat ditangani dan diselesaikan dengan 

baik. 

d. Teller, merupakan karyawan Bank BRI Syariah 

yang berwenang mengelola kas dan berfungsi 

sebagai kasir. 

e. Customer Servise, merupakan karyawan Bank BRI 

Syariah yang bertugas memberikan informasi dan 

pelayanan produk dan jasa kepada nasabah sesuai 

peraturan yang berlaku pada Bank BRI Syariah 

KCP Ngawi lebih khususnya dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk mencapai kepuasan 

nasabah. 

f. Office Boy, karyawan bank yang bertanggung jawab 

terhadap kebersihan kantor dan mengantar surat-

surat kantor. 

g. Security, karyawan bank yang bertanggung jawab 

dalam pengamanan lingkungan kerja serta 

mengawal penyetoran kas. 

h. AO, adalah karyawan bank yang bertugas 

memasarkan produk-produk bank kepada calon 

nasabah yang dianggap potensial dan melakukan 

monitoring atas pembiayaan yang diberikan supaya 

nasabah dapat memenuhi kewajibannya terhadap 

bank. 

i. AOM, karyawan bank yang bertugas yang sama 

dengan Area Finacing officer yaitu bertugas 

melakukan verifikasi kuasa nasabah, verivikasi 

jaminan, biodata nasabah dll. 
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4. Manajemen Pelayanan 

a. Standart Pelayanan Untuk Customer Service 

(CS) 

1) Sikap dalam Mengawali pelayanan 

a) Memanggil nomer antrian 

b) Pastikan saat CS memanggil nomer antrian, 

maka sudah siap melayani nasabah 

c) Pastikan saat CS memanggil nomer antrian, 

maka sudah siap melayani nasabah 

d) Pastikan saat CS memanggil nomer antrian, 

maka sudah siap melayani nasabah 

e) Pastikan saat CS memanggil nomer antrian, 

maka sudah siap melayani nasabah 

f) Menggucapkan salam “assalamu’alaikum, 

selamat pagi/siang/sore”. 

g) Menyilahkan duduk (biarkan nasabah duduk 

terlebih dahulu , kemudian CS) 

h) Memperkenalkan diri 

i) Menanyakan nama nasabah 

j) Menawarkan bantuan dan menggunakan 

nama nasabah “ada yang bisa di bantu pak”. 

2) Prolog atau sapaan awal, Memberikan sapaan 

ringan seperti “pertama kali kesini ya pak, 

buk?”, “Baru kesini lagi ya pak?” 

3) Sikap dalam Custumer Intimacy, Menggali 

profil nasabah, yang kemudian proces crosseling 

4) Sikap dalam Mengakhiri pelayanan 

a) Menawarkan bantuan kembali 

b) Mengucapkan terimakasih 
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c) Berdiri dan menangkupkan tangan sambil 

tersenyum 

d) Mengucapkan salam 

e) Memberikan perhatian kepada nasabah saat 

akhir pelayanan 

5) Sikap selama melayani 

a) Perhatian selama melayani, tidak melakukan 

pekerjaan lain selain transaksi nasabah yang 

dilayani 

b) Sikap menginterupsi pelayanan, selalu 

meminta izin kepada nasabah jika hendak 

dalam melakukan interupsi (fc, mengangkat 

telepon untuk nasabah atau meninggalkan ke 

back office), selalu mengucapkan 

“terimaksih” setelah selesai melakukan 

interupsi. 

6) Sikap dalam menangani komplain 

a) Tetap tenang dan fokus 

b) Aktive listening, saat nasabah menyatakan 

maksud, CS mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan tidak melakukan pekerjaan 

lainya 

c) Empati, lakukan diawal saat nasabah 

pertama kali 

d) komplain sebelum melakukan cek dan 

penyelesaian masalah.Konfirmasi 

permasalahan nasabah, lakukan konfirmasi 

permasalahan namun bukan menanyakan 

kembali permasalahan. 
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b. Standart Pelayanan Untuk Teller 

1) Sikap dalam Menagawali pelayanan 

a) Berdiri memanggil nomor antrian 

b) Menangkupkan tangan 

c) Mengucapkan salam “assalamu’alaikum 

selamat pagi, siang, atau sore”. 

d) Perkenalan diri 

e) Menanyakan nama nasabah 

f) Menawarkan bantuan 

2) Selama pelayanan 

a) Selalu tersenyum 

b) Menggunakan nama nasabah (baik di awal, 

selama berinteraksi dengan nasabah, dan di 

akhir) 

c) Fokus terhadap transaksi nasabah 

d) Selalu ijin saat melakukan interupsi 

e) Mengucapkan terimakasih setelah 

melakukan interupsi 

f) Selalu mengucapkan salam 

g) Posisi selalu berdiri, saat mengecek data, 

meminta tanda tangan dan mengoreksi serta 

validasi. 

3) Mengakhiri pelayanan 

a) Berdiri dan tersenyum 

b) Menawarkan bantuan kembali dan 

menggunakan nama nasabah 

c) Mengucapkan terimakasih atas 

kunjungannya ke BRIS 

d) Menangkupkan tangan  
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e) Mengucapkan salam, assalamu’alaikum 

selamat pagi, siang, atau sore. Hati-hati 

dijalan. 

c. Standart Pelayanan Untuk Satpam 

 Fungsi utama satpam adalah Menjaga 

keamanan, Petugas dalam ketertiban, petugas 

informasi awal 

 Pedoman layanan satpam 

1) Keberadaan satpam  

Diluar banking hall (saat nasabah masuk) dan 

didalam banking hall (saat nasabah keluar) 

2) Posisi satpam 

Diluar banking hall dan didalam (jika terdapat > 

1 satpam di masing-masing posisi maka 

penempatannya harus di atur sehingga tidak 

mengumpul di tempat yang sama) 

3) Kegiatan satpam 

Didalam dan diluar banking hall  

Pedoman pelayanan jika satpam berada di depan 

pintu masuk : 

a) Membukakan pintu 

b) Tersenyum 

c) Mengucapkan salam  

d) Menanyakan bantuan  

e) Memberikan arahan kepada nasabah 

f) Mempersilahkan mengambil nomor antrian 

g) Mempersilahkan untuk melakukan 

pengisian slip di tempat menulis, dengan 

memberikan informasi berwarna apa, letak 
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kotak nomor berapa. (jika nasabah ingin 

bertransaksi ke teller), serta 

menginformasika contoh mengisian slip di 

meja menulis. 

h) Meminta nasabah untuk menunggu 

4) Petugas Informasi Awal 

a) Menanyakan tujuan nasabah 

(1) Jika nasabah ingin membuka rekening :  

Informasilkan kepada nsabah bahwa 

persyaratan pembukaan rekening 

adalah harus membawa KTP 1 wilayah 

dan jika nasabah tidak sesuai maka 

informasikan harus menggunakan 

Kartu Keluarga atau perysaratan lainya, 

namun jangan ditolak, arahkan ke CS 

jika kosong. 

(2) Jika nasabah ingin transfer debit atau 

tarik tunai : 

Tanyakan kepada nasabah apakah 

sudah memiliki ATM. Kemudian 

informasikan, bahwa dengan transfer 

atau tarik tunai menggunakan ATM 

selain gratis jika langsung cepat 

sampai. 

b) Jika nasabah bertanya perihal slip transaksi: 

(1) Informasikan kepada nasabah perihal 

letak slip transaksi ditempat menulis  

(2) Informasikan, untuk contoh penulisan 

slip yang ada di meja menulis 
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(3) Jangan pernah mengisikan slip nasabah 

atau memandu nasabah (over service) -

>jika ada nasabah yang bertanya cara 

pengisisan dan meminta isikan maka 

arahkan ke Cs (jika kosong) 

d. Standart Pelayanan Office Boy (OB) 

1) Selalu berpakaian rapi 

2) Selalu memperhatikan kebersihan  

3) Mempersiapkan kebutuhan seperti minuman dan 

makanan 

4) Bersikap sopan santun, seperti mengucapkan 

permisi terlebih dahulu 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan/pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Penentuan valid 

atau tidaknya item yang digunakan, maka yang harus 

dilakukan adalah membandingkan rhitung dengan rtabel, 

dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

atau 5%. Uji signifikansi dilakukan dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk degree 

of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Pada uji validitas ini jumlah sampelnya (n) = 

30 dan besarnya df dapat dihitung 30-2=28 dengan 

df=28 dan alpha=0,05 dapat rtabel=0,361 
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Tabel 4.1 

Hasil uji validitas Kualitas Layanan (X1) 

Variabel Item 

pernyataan 

R 

Hitung 

R 

Tabel 

Keterangan 

Kualitas 

Layanan 

Pernyataan 

X1.2 

0,545 0,361 Valid 

 Pernyataan 

X1.3 

0,677 0,361 Valid 

 Pernyataan 

X1.4 

0,623 0,361 Valid 

 Pernyataan 

X1.6 

0,522 0,361 Valid 

 Pernyataan 

X1.7 

0,553 0,361 Valid 

 Pernyataan 

X1.8 

0,564 0,361 Valid 

 Pernyataan 

X1.9 

0,565 0,361 Valid 

Sumber: hasil olahan SPSS v. 16. 2019  

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat 

disimpulkaan, secara keseluruhan pernyataan pada 

variabel kualitas layanan dinyatakan valid meskipun 

ada 3 item yang tidak valid. 

Tabel 4. 2 
Hasil Uji Validitas Citra Perusahaan (X2) 

Variabel 
Item 

pernyataan 
R Hitung R Tabel Keterangan 

Citra 

perusahaan 

X2.1 0,600 0,361 Valid 

X2.2 0,572 0,361 Valid 

X2.3 0,601 0,361 Valid 

X2.4 0,857 0,361 Valid 

X2.5 0,759 0,361 Valid 
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Variabel 
Item 

pernyataan 
R Hitung R Tabel Keterangan 

X2.6 0,768 0,361 Valid 

X2.7 0,701 0,361 Valid 

X2.8 0,498 0,361 Valid 

Sumber: hasil olahan SPSS v.16. 2019  

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan, 

secara keseluruhan pertanyaan pada variabel citra 

perusahaan dinyatakan valid karena keseluruhan item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel 

yaitu 0,361. 

Tabel 4. 3 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Nasabah 

variabel Item 

pernyataan 

R 

Hitung 

R 

Tabel 

Keterangan  

Kepuasan 

nasabah 

Y.1 0,790 0,361 Valid 

Y.2 0,555 0,361 Valid 

Y.3 0,484 0,361 Valid 

Y.4 0,508 0,361 Valid 

Y.5 0,705 0,361 Valid 

Y.6 0,719 0,361 Valid 

Y.7 0,790 0,361 Valid 

Y.8 0,555 0,361 Valid 

Y.9 0,484 0,361 Valid 

Y.10 0,508 0,361 Valid 

Y.11 0,705 0,361 Valid 

Y.12 0,719 0,361 Valid 

Sumber: hasil olahan SPSS.v.16.2019 

  

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan, 

secara keseluruhan pertanyaan pada variabel kepuasan 
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nasabah dinyatakan valid karena keseluruhan item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel 

yaitu 0,361. 

2. Reliabilitas  

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan uji 

reliabilitas, suatu kuesioner dapat diketahui 

kelayakannya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika 

cronbach’s alpha ˃ 0,60 dan dikatakan tidak reliabel 

jika cronbach’s alpha< 0,60. 

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan 

terhadap instrumen penelitian ini dapat dijelaskan pada 

tabel berikut: 

Tabel 4. 4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kualitas layanan (X1) 0,895 Reliabel 

Citra perusahaan (X2) 0,627 Reliabel 

Kepuasan nasabah (Y) 0,824 Reliabel  

Sumber: hasil olahan SPSS v.16. 2019  

 

Dari tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing variabel mempunyai cronbach’s alpha 

lebih dari 0,60, sehingga data tersebut dapat dikatakan 

reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal. 

Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk 

pengukuran dan penelitian berikutnya. 
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C. Deskripsi Data Responden 

Setiap responden mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda. Adapun karakteristik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis kelamin, usia dan pekerjaan. 

Berikut adalah hasil pengelompokan responden 

berdasarkan kuesioner yang telah disebar. 

1. Jenis Kelamin Responden 

Data mengenai jenis kelamin responden nasabah Bank 

BRI Syariah KCP Ngawi pada penelitian ini adalah: 

Tabel 4. 5 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
 

Jenis kelamin 

responden 

jumlah persentase 

Laki-laki 45 orang 47,37% 

Perempuan 50 orang 52,63% 

Jumlah 95 orang 100% 

Sumber: data primer yang diolah  

 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden 

laki-laki sebesar 45 orang atau 47,37% dan responden 

perempuan sebesar 50 orang atau 52,63%. Dari 

keterangan tabel diatas dapat diketahui responden 

perempuan lebih besar daripada responden laki-laki. 

2. Usia Responden 

Data mengenai usia responden pada penelitian 

ini, peneliti mengelompokkan menjadi empat kategori 

yaitu 17-25 tahun, 26-40 tahun, 41-55 tahun dan lebih 

dari 56 tahun. 
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Tabel 4. 6 

Karakteristik responden berdasarkan usia 

No  Usia  Jumlah  Persentase  

1 17-25 tahun 55 orang 57,90% 

2 26-40 tahun 25 orang 26,31% 

3 41-55 tahun 10 orang 10,53% 

4 Lebih dari 56 tahun 5 orang 5,26% 

    Sumber: data primer yang diolah 
 

Dari tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia 17-25 tahun berjumlah 55 

orang atau 57,90%, responden yang berusia 26-40 

tahun berjumlah 25 orang atau 26,31%, responden yang 

berusia 41-55 tahun berjumlah 10,53% dan responden 

yang berusia lebih dari 56 tahun berjumlah 5 orang atau 

5,26%. Dari keterangan tabel diatas diketahui bahwa 

besar responden yang diambil berusia 17-25 tahun. 

3. Pekerjaan responden 

Data mengenai tingkat pekerjaan responden 

pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi yang diambil 

sebagai responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

 

No    Pekerjaan  Jumlah  persentase 

1 Mahasiswa/pelajar 38 orang 40% 

2 Wiraswasta/pengusaha 32 orang 33,69% 

3 PNS 4 orang 4,21% 

4 TNI/Polri - - 

5 Lainnya 21orang 22,10% 

  Sumber: data primer yang diolah  

 

Dari tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa 

pekerjaan nasabah yang dimiliki responden mayoritas 



16 
 

 
 

memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa 

berjumlah  38 orang atau 40%, wiraswasta/pengusaha 

berjumlah 32 orang atau 33,69%, PNS berjumlah 4 

orang atau 4,21%, dan lainnya berjumlah 21 orang atau 

21,10%. 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah uji normalitas, uji linieritas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah 

variabel independen dan variabel dependen dalam 

regresi memiiki distribusi normal atau tidak. Hasil 

uji normalitas didukung oleh uji kolmogorof-

smirnof test. Hasil uji normaitas dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 8 

Hasil uji normalitas 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v.16. 2019 
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Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa 

nilai kolmogorof-smirnov sebesar 0,790 dan asymp 

Sig (2.tailed) sebesar 0,560. Nilai asymp sig sebesar 

0,560 ˃ 0,05 yang berarti nilai residual berdistribusi 

normal atau memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang 

linier atau tidak secara signifikan. Pengujian pada 

SPSS dengan menggunakan Test For Linearity 

dengan taraf signifikansi 0,05. Korelasi yang baik 

seharusnya terdapat hubungan yang linier antara 

variabel independen (X) dengan variabel dependen 

(Y). 

Tabel 4. 9 

Hasil uji linieritas variabel kualitas layanan 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v. 16. 2019  

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai 

sig Deviation From Linearity dari variabel kualitas 

layanan adalah 0,408. Nilai sig tersebut lebih dari 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan linier secara signifikan antara variabel 

kualitas layanan dan kepuasan nasabah. 
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Tabel 4. 10 

Hasil uji linieritas variabel citra perusahaan 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v.16. 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai 

sig Deviation From Linearity dari variabel citra 

perusahaan adalah 0,117. Nilai sig tersebut lebih 

dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan linier secara signifikan antara variabel 

citra perusahaan dan kepuasan nasabah. 

c. Uji Multikolonieritas 

Uji mulikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

bebas (tidak terjadi multikolinieritas). Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas 

maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation 

Factor (VIF) dan tolarance. Jika nilai VIF < 10,00 

maka tidak terjadi multikolinieritas dan jika nilai 

VIF ˃ 10,00 maka terjadi multikolinieritas. Berikut 

adalah hasil uji multikolinieritas: 
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Tabel 4. 11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat 

disimpulkan bahwa nilai VIF untuk kedua variabel 

adalah 1,442 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan  untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil 

heteroskedastisitas dengan Rank Spearman:  
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Tabel 4. 12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

 

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai sig 

(2-tailed) variabel kualitas layanan (X1) sebesar 

0,849 dan variabel citra perusahaan (X2) sebesar 

0,931. Jadi, dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk 

mengetahui pola hubungan antara satu variabel 

dependen (terikat) dan satu variabel independen 

(bebas). Pada penelitian ini dilakukan analisis 

regresi linier sederhana antara variabel kualitas 

layanan (X1) dengan variabel kepuasan nasabah (Y) 

dan variabel citra perusahaan (X2) dengan variabel 

kepuasan nasabah (Y). 
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Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 

variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 0,368 atau 36,8%. 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 

variabel citra perusahaan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 0,779 atau 77,9%. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linier berganda berfungsi untuk 

menganalisis hubungan dan pengaruh antara satu 

variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel 

bebas. Pada penelitian ini dilakukan analisis regresi 
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linier berganda antara variabel-variabel berikut ini, 

kualitas layanan (X1), citra perusahaan (X2) 

terhadap kepuasan nasabah (Y).  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v. 16. 2019 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas persamaan 

regresi linier berganda dapat disusun sebagai 

berikut: 

Y = βo + β1X1 + β2X2  

Y = 9,923 + 0,351X1 + 0,841X2  

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 38,181. 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel 

kualitas layanan dan citra perusahaan jika 

dianggap konstan atau tetap (0), maka tingkat 

kepuasan nasabah sebesar 38,181. 

b) Nilai koefisien variabel kualitas layanan bernilai 

positif sebesar 0,694. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika kualitas layanan ditingkatkan 

sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) 

maka kepuasan nasabah juga akan meningkat. 
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c) Nilai koefisien variabel citra perusahaan bernilai 

positif sebesar 0,975. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika citra perusahaan ditingkatkan 

sedangkan variabel lain tetap (konstan) maka 

kepuasan nasabah juga akan meningkat. 

c. Uji t  

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pengaruh variabel independen atau bebas secara 

individual dalam mengukur variasi variabel 

dependen. Jika nilai thitung ˃ ttabel maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel secara individual 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen. 

Jika nilai thitung< 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa 

variabel independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Nilai ttabel untuk α = 

0,05 (satu sisi) dan n = 95-1 = 94, maka ttabel = 

1,661. 

Ketentuan penerimaan hipotesis yaitu: 

H0 ditolak bila sig ˃ 0,05 atau ttabel < thitung 

H1 diterima bila sig < 0,05 atau thitung ˃ ttabel 

Dari pengujian ini didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil uji t 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v. 16. 2019  



24 
 

 
 

Dari tabel 4.14 dapat diketahui bahwa untuk 

variabel kualitas layanan diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,990 ˃ ttabel sebesar 1,661 dan nilai sig 

sebesar 0,004 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah 

KCP Ngawi. Dan untuk variabel citra perusahaan 

diperoleh nilai thitung sebesar 8,261 ˃ ttabel sebesar 

1,661 dan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa citra perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah 

pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi.  

d. Uji f (uji simultan) 

Uji f dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

variabel independen secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi variabel dependen. Kriteria 

pengujian simultan yaitu jika fhitung< ftabel maka 

tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen, sedangkan 

jika fhitung ˃ ftabel maka terdapat pengaruh secara 

simultan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Dari pengujian ini didapatkan 

hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 

Hasil uji f 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v.16. 2019 

Dari tabel 4.15 diperoleh nilai ftabel yaitu 

diperoleh dari df1 = 2 dan df2 = 95-3=92 dan 

mengahsilkan ftabel (2;92) sebesar 3,09. Karena fhitung 

˃ ftabel yaitu 35,927 ˃ 3,09. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang 

berarti kualitas layanan dan citra perusahaan secara 

bersama-sama mempengaruhi kepuasan nasabah. 

e. Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel bebas (kualitas 

layanan dan citra perusahaan) secara serentak 

terhadap variabel terikat (kepuasan nasabah). Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 – 1. Apabila 

nilai R2 mendekati 1 berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam atau memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Dari 

pengujian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
Sumber: hasil olahan SPSS v. 16 2019 

Dari tabel 4.16 diperoleh nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,426. Hal ini menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh kualitas layanan dan citra 

perusahaan terhadap kepuasan nasabah sebesar 42,6 

%. Adapun sisanya sebesar (100% - 42,6% = 

57,4%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

E. Pembahasan Hasil Penelitian  

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah 

pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi 

Menurut Ali Hasan, kualitas pelayanan 

merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan 

atau yang tersirat dalam diri pelanggan. Kualitas 

merupakan kunci menciptakan nilai dan kepuasan 
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pelanggan.3 Menurut Ali Hasan,dimensi kualitas 

layanan adalah sebagai berikut: Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, dan Emphaty.4 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel kualitas layanan (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

kepuasan nasabah, artinya jika semakin tinggi kualitas 

layanan maka semakin tinggi pula kepuasan nasabah. 

Hal ini didukung dengan hasil variabel kualitas layanan 

memiliki nilai thitung ˃ ttabel yaitu 2,990 ˃ 1,661 dan 

tingkat signifikansi 0,004 < 0,05, maka hal ini berarti 

bahwa uji hipotesis menerima H1 menolak H0. 

Sehingga, secara parsial variabel kualitas layanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

sebesar 69,4%. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian 

terdahulu yang juga menunjukkan bahwa ada pengaruh 

kualitas layanan terkait kepuasan nasabah. Penelitian 

oleh Luh Ayu Mulyaningsih dan I Gst Agung Ketut 

Gede Suasana dalam penelitiannya bahwa kualitas 

layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank 

OCBC NISP Di Denpasar sebesar 58,2%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kualitas layanan suatu elemen penting dalam 

mempengaruhi kepuasan nasabah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas layanan 

 
 3 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2010), 91. 
4 Ibid.,89. 
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maka kepuasan nasabah juga akan semakin tinggi atau 

meningkat. Sebaliknya, jika kualitas layanan kurang 

baik maka kepuasan nasabah akan rendah atau 

menurun. 

2. Pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah 

pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi 

Menurut Kotler dan Keller (2014) Citra adalah 

kesan yang dirasakan seseorang mengenai suatu objek 

atau barang ataupun organisasi secara keseluruhan yang 

kemudian akan tersimpan dalam ingatan konsumen.5 

Menurut Shirley Harison, faktor-faktor yang 

mempengaruhi citra perusahaan adalah sebagai berikut: 

Kepribadian, Reputasi, Nilai dan Identitas Perusahaan.6 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel citra perusahaan (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

kepuasan nasabah, artinya jika semakin tinggi citra 

perusahaan maka semakin tinggi pula kepuasan 

nasabah. Hal ini didukung dengan hasil variabel citra 

perusahaan memiliki nilai thitung ˃ ttabel yaitu8,261 ˃ 

1,661 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Maka 

hal ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 

menolak H0. Sehingga, secara parsial variabel citra 

 
5Mutmainnah, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra 

Perusahaan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah,” Jurnal 

Manajemen dan Pemasaran Jasa Vol. 10 No. 2 (September, 2017), 

205. 
6Leri Hardian Saputra,”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan,” Jom FISIP, 

Volume 4 No. 1, (Februari, 2017), 5. 
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perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah sebesar 97,5%. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian 

terdahulu yang juga menunjukkan bahwa ada pengaruh 

citra perusahaan terkait kepuasan nasabah. Penelitian 

oleh Luh Ayu Mulyaningsih dan I Gst Agung Ketut 

Gede Suasana dalam penelitiannya bahwavariabel citra 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 35%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

citra perusahaan suatu elemen penting dalam 

mempengaruhi kepuasan nasabah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi citra perusahaan 

maka kepuasan nasabah juga akan semakin tinggi atau 

meningkat. Sebaliknya, jika citra perusahaan kurang 

baik maka kepuasan nasabah akan rendah atau 

menurun. 

3. Pengaruh kualitas layanan dan citra perusahaan 

terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah 

KCP Ngawi 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan 

menunjukkan bahwa variabel (X1 dan X2) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel Y. Kualitas layanan 

dan citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah terlihat dari nilai fhitung ˃ ftabel yaitu 

35,927 ˃ 3,09 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0ditolak dan 

H1 diterima yang berarti kualitas layanan dan citra 

perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi 
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kepuasan nasabah. Sedangkan nilai koefisien 

determinasi (R2) diperoleh nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,426. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh kualitas layanan dan citra perusahaan 

terhadap kepuasan nasabah sebesar 42,6 %. Adapun 

sisanya sebesar (100% - 42,6% = 57,4%) dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kualitas layanan (X1) berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah (Y) pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi 

diperoleh nilai thitung ˃ ttabel yaitu 2,990 ˃ 1,661 dan 

tingkat signifikansi 0,004< 0,05, dan pada uji regresi 

linier berganda untuk variabel kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 0,694. Berarti kontribusi atau 

peran variabel kualitas layanan mampu menjelaskan 

variabel kepuasan nasabah sebesar 0,694 atau 69,4%. 

2. Citra perusahaan (X2) berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah (Y) pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi 

diperoleh nilai thitung ˃ ttabel yaitu 8,261 ˃ 1,661 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, dan pada uji regresi 

linier berganda untuk variabel citra perusahaan terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 0,975. Berarti kontribusi atau 

peran variabel citra perusahaan terhadap kepuasan 

nasabah sebesar 0,975 atau 97,5%. 

3. Kualitas layanan dan citra perusahaan secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi  dilihat 

dari nilai fhitung ˃ ftabel yaitu 35,927 ˃ 3,09 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sedangkan nilai 

koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,426. Hal ini menunjukkan bahwa 

besarnya kontribusi atau peran kualitas layanan dan 

citra perusahaan mampu menjelaskan variabel kepuasan 

nasabah sebesar 0,426 atau 42,6 %.  
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B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka penulis ingin 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna 

bagi semua pihak yang berkepentingan, beberapa saran 

tersebut antara lain: 

1. Bagi Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan 

dapat berguna sebagai bahan masukan tentang pengaruh 

kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap 

kepuasan nasabah. 

2. Bagi akademik, hendaknya menambah literatur 

kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian 

khususnya di bidang manajemen pemasaran. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, jumlah sampel dapat 

diperluas lagi agar dapat digeneralisasi dengan 

lingkungan yang lebih luas serta untuk menambah atau 

lebih mengembangkan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kepuasan nasabah.  
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