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ABSTRAK 

 

Ilsah Raini, (2018): Pengaruh Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah  

Perkreditan PT. Bank Riau Kepri  Kedai Kabun 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu  dalam 

Perspektif Ekonomi Islam 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kualitas pelayanan yang baik akan 

memberikan dampak positif bagi setiap nasabah. Nasabah yang mengalami kepuasan 

dalam bertransaksi dengan perbankan akan melakukan transaksi ulang sehingga 

menimbulkan loyalitas, sebaliknya nasabah yang tidak puas akan meninggalkannya 

dan beralih menjadi nasabah bank pesaing, akibatnya bank mengalami penurunan 

pendapatan. Atau dengan kata lain perusahaan perbankan harus terus menerus 

membangun citra perusahaan sehingga memiliki reputasi perusahaan yang baik, 

karena reputasi perusahaan merupakan bagian dari konsep citra perusahaan dan 

bagian dari konsep kualitas total jasa. 

Permasalahan dalam penelitian ini Apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pelayanan dan tingkat kepuasan Nasabah Kredit PT. bank Riau Kepri kedai 

Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu? dan Bagaimana tinjauan Ekonomi 

Islam  terhadap pelayanan dalam meningkatkan kepuasan nasabah kredit PT. Bank 

Riau Kepri Kedai Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu? 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan 

menggunakan metode kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Kabun sebanyak 670 orang nasabah. 

karena banyaknya populasi maka peneliti mengambil sampel sebanyak 10% dari 

jumlah populasi yaitu sebanyak 67 orang dengan menggunakan teknik Random 

Sampling (acak).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan  bahwa  terdapat 

hubungan yang lemah antara variabel pelayanan terhadap kepuasan nasabah kredit PT 

Bank Riau Kepri Kedai Kabun kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu. Hal ini 

dapat dilihat dai nilai korelasi sebesar 0,317. Besarnya koefisien determinasinya 

adalah sebesar 0,101 mengandung pengertian bahwa pengaruh  pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah adalah sebesar 10,1% sedangkan 89,9% dipengaruhi oleh variabel 

yang lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Secara parsial terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan variabel Pelayanan dan kepuasan. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai thitung (2,698) dan ttabel (1,997) dengan signifikan terhadap variabel dependen 

berupa kepuasan nasabah PT Bank Riau Kepri Kedai Kabun. Menurut tinjauan 

ekonomi Syariah terhadap pelayanan  nasabah perkreditan PT. Bank Riau Kepri 

Kedai Kabun ada  yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah  yaitu prinsip 

persaudaraan, prinsip cinta kasih, serta prinsip tolong-menolong. Dan ada yang belum 

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip persamaan dan prinsip 

perdamaian. 


