
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin 

bertambah ketat Persaingan ini menuntut para pelaku bisnis untuk mampu 

memaksimalkan kinerja perusahaannya agar dapat bersaing di pasar. Untuk 

memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan 

kepada para pelanggannya, misalnya dengan memberikan produk mutunya 

lebih baik. Produk dengan mutu jelek, harga mahal, penyerahan produk yang 

lambat bisa membuat pelanggan tidak puas, walaupun dengan tingkat 

kepuasan yang berbeda. Disisi lain, perusahaan juga harus berusaha keras 

untuk mempelajari dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. 

Dengan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan, maka 

akan memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk merancang strategi 

pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggannya. 

Dalam kondisi persaingan yang ketat seperti ini, hal utama yang harus 

diprioritaskan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan adalah 

kepuasan pelanggan agar dapat bertahan, bersaing, dan menguasai pangsa 

pasar Dengan menyadari bahwa sebenarnya nilai merupakan sintesa dari 

sejumlah hal yang diantaranya adalah kualitas dan pelayanan pelanggan, maka 

keputusan atau ketidakpuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh 

kualitas barang atau jasa yang dikehendaki pelanggan, sehingga jaminan 

kualitas menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan sebagai tolak ukur 
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keunggulan daya saing perusahaan tersebut. Kualitas pelayanan dalam 

perusahaan jasa merupakan hal yang sangat penting dari sudut pandang 

konsumen. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian melayani adalah 

membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian 

pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.
1
 

Tujuan utama dari strategi pemasaran yang dijalankan adalah untuk 

meningkatkan jumlah nasabahnya, baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan 

salah satunya adalah melalui memberikan kepuasan nasabah atau pelanggan. 

Kepuasan nasabah menjadi sangat bernilai bagi bank atau perusahaan, 

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

dilayani dengan sebaik-baiknya.
2
 

Kepuasan menurut Philip Kotler adalah tingkat perasaan dimana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk/jasa yang 

diterima dengan apa yang diharapkan.
3
 

Assael menyebutkan bahwa “A satisfied customer is your best sales 

person. Satisfied customer influence friends and relative to buy, dissatisfied 

customers inhibit sales” (Seorang pelanggan yang puas merupakan penjual 

perorangan terbaik. Pelanggan yang puas akan mempengaruhi rekan-rekannya 

                                                           
1
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h. 206 
2
 Kasmir, Pemasaran Bank Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 161 

3
 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung:Alfabeta, 
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dan kecenderungan membeli, pelanggan yang tidak puas akan menghambat 

penjualan).
4
 

Tujuan dari pelayanan yang baik adalah mencegah pembelotan dan 

membangun kesetiaan pelanggan atau Customer Loyality. Pembelotan 

pelanggan atau berpalingnya pelanggan disebabkan karena kesalahan 

pemberian pelayanan maupun sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam 

melayani pelanggan.
5
 

Tujuan dari kepuasan adalah untuk memberikan kekuatan bagi 

perusahaan serta memberi daya saing yang lebih unggul, kepuasan nasabah 

merupakan perioritas bagi seluruh perusahaan yang bergerak dibidang 

pelayanan dan jasa. Kepuasan nasabah adalah pondasi bagi perusahaan agar  

selalu kokoh dan selalu mendapat kepercayaan bagi para nasabahnya, Serta 

mendapatkan loyalitas dari nasabah.Untuk memberikan kepuasan tentu 

peningkatan pelayanan menjadi kunci dari kesuksesan perusahan, berbagai 

cara untuk melayani nasabah tentu harus dilakukan. 

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 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Nina Rahmayanti, Manajemen Pelayanan Prima, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 8 
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baik, karena reputasi perusahaan merupakan bagian dari konsep citra 

perusahaan dan bagian dari konsep kualitas total jasa.
6
 

Nasabah yang loyal adalah alat promosi yang efektif. Dengan adanya 

nasabah yang loyal akan sangat membantu pihak bank, karena nasabah yang 

loyal, merupakan alat promosi dari mulut kemulut yang efektif. Nasabah yang 

loyal akan membawa nasabah lainya untuk menikmati pelayanan produk 

perusahaan. Semakin meningkat jumlah nasabah yang dilayani, semakin 

meningkat pula pendapatan dan laba perusahaan. 

Kepuasan pelanggan dalam pandangan syariah adalah tingkat 

perbandingan antara harapan terhadap produk atau jasa yang seharusnya 

sesuai syariah dengan kenyataan yang diterima. mengenai hal ini Allah SWT 

berfirman, yang berbunyi: 

                     

                        

                

Artinya:  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran : 159) 

 

Oleh karena itu Pelayanan sangat penting dilakukan pada sektor 

perbankan, Pelayanan merupakan Perilaku bank dalam rangka memenuhi 

                                                           
6
 Fandy Tjiptono, Manajemen Pelayanan Jasa, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), h. 123 
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kebutuhan dan keinginan demi tercapainya kepuasan nasabah. Bagi 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, memuaskan nasabah 

adalah hal pokok yang tidak boleh diabaikan, dimana kepuasan nasabah 

merupakan aspek strategis dalam memenangkan persaingan mempertahankan 

citra perusahaan di masyarakat luas.
7
 

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, sebagai pedoman untuk 

mengetahui tingkat kepuasan nasabah yang dirasakan oleh konsumen, maka 

sebuah perusahaan barang maupun jasa harus melihat kinerja perusahaannya 

yang berkaitan dengan sifat jujur, sifat amanah, benar.
8
 

Untuk kepuasan pelanggan terhadap layanan, ada dua hal pokok yang 

saling berkaitan erat yaitu harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan 

persepsi konsumen terhadap kualitas layanan. Pelanggan selalu menilai suatu 

layanan yang diterima dibandingkan dengan apa yang diharapakan atau 

diinginkan.
9
 

Bank Riau Kepri Berdiri pada 1961 dengan nama PT. Bank 

Pembangunan Daerah Riau. Pada tahun 1966, PT. BAPERI masuk ke BPD 

Riau, hal ini disebabkan peraturan Bank Pembangunan daerah berstatus PD 

pada 1962. Secara resmi,kembali berstatus Perseroan Terbatas pada tahun 

2002.  

Untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan jasa Bank Riau Kepri 

memiliki Visi “Sebagai Perusahaan Perbankan yang mampu berkembang dan 

                                                           
7
 M. Syafe’i Antonio, Bank Islam, Teori Dan Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 

h.16 
8
 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.11 

9
 Muchdarsyah Sinungan,  Strategi Manajemen Bank, (Jakarta:Rineka Cipta,1994), h.18 
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terkemuka didaerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong 

pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan 

perekonomian rakyat.” 

PT. Bank Riau Kepri Kedai Kabun yang terletak di Jl. Raya Kabun-

Ujung Batu merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang perbankan 

yang berusaha untuk meningkatkan kepuasan nasabahnya. Baik dalam produk 

tabungan maupun kredit.  

Dari hasil observasi sementara menunjukkan diantara kedua produk 

tersebut, penulis melihat minat nasabah lebih banyak terhadap produk kredit 

daripada produk tabungan. Bahkan ada beberapa pendapat nasabah 

menyatakan bahwa mereka membuka tabungan di Bank Riau Kepri Kedai 

Kabun hanya karena ingin mengajukan  kredit.
10

   Ada juga nasabah setelah 

kreditnya dicairkan, mereka menarik semua dana tersebut kemudian disimpan 

di rekening bank lain. mereka menggunakan rekening di Bank Riau Kepri 

Kedai Kabun hanya untuk melancarkan kredit yang diajukannya saja. 

 Berbeda halnya dengan yang diungkapkan bapak deni, beliau mengatakan 

bahwasanya rekening tabungan di Bank Riau Kepri transaksinya sangat 

terbatas. Misalnya ATM, Karena Bank Riau hanya ada di Riau saja, dan 

pengguna nya pun hanya masyarakat Riau saja. Sedangkan mitra bisnisnya 

banyak dari luar Riau.
11

  

Masalah lain yang timbul di PT Bank Riau Kepri Kedai Kabun adalah 

pelayanan yang kurang baik, seperti yang diungkapkan ibu wati bahwasanya 

                                                           
10

 Dewi, Nasabah Kredit, Wawancara, Kabun, 12 Agustus 2015 
11

 Deni, Nasabah Tabungan, Wawancara, Kabun, 12 Agustus 2015 
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adanya perlakuan khusus yang diberikan kepada nasabah tertentu.
12

 Misalnya 

dalam masalah antrian, ada nasabah tertentu yang langsung dilayani tanpa 

mengikuti antrian. 

  Melihat permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah. Penulis tuangkan 

dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Terhadap Tingkat 

Kepuasan Nasabah Perkreditan PT. Bank Riau Kepri Kedai Kabun 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi 

Islam.” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penulisan ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka luasnya ruang lingkup permasalahan yang mencakup dalam bidang 

penelitian, penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun 

batasan masalah tersebut adalah mengenai Pengaruh Pelayanan terhadap 

Tingkat Kepuasan Nasabah Perkreditan PT. Bank Riau Kepri Kedai Kabun 

dalam Persfektif Ekonomi Terhadap. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan tentang uraian latar belakang masalah diatas, maka 

masalah ini dapat dirumuskan: 

a. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan dan tingkat 

kepuasan Nasabah Kredit PT. bank Riau Kepri kedai Kabun Kecamatan 

Kabun Kabupaten Rokan Hulu? 
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 Wati, Nasabah, Wawancara, Kabun, 12 Agustus 2015 
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b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang  pelayanan dalam 

meningkatkan kepuasan nasabah kredit PT. Bank Riau Kepri Kedai Kabun 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pelayanan dan 

tingkat kepuasan Nasabah Kredit PT. Bank Riau Kepri Kedai Kabun 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu 

b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang pengaruh 

pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah kredit PT. Bank Riau 

Kepri Kedai Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri 

dalam menerapkan disiplin ilmu yang diterima selama di bangku 

kuliah. 

b. Dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan apabila 

bermaksud melakukan penelitian dalam bidang yang sama. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi 

Syariah pada fakultas syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Terhadap 

Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bank Riau Kepri 

Kedai Kabun yang terletak di Jl. Raya Kabun-Ujung Batu. Alasan penulis 

mengambil lokasi penelitian ini karena adanya perlakuan khusus dalam 

pelayanan di PT Bank Riau Kepri Kedai Kabun. Selain itu juga karena 

lokasi penelitian lebih mudah dijangkau dan menghemat waktu. Subjek 

dan Objek Penelitian. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah nasabah perkreditan PT 

Bank Riau Kepri Kedai Kabun. Sedangkan objek dalam penelitian ini 

adalah pengaruh pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah perkreditan 

PT Bank Riau Kepri Kedai Kabun. 

3. Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nasabah 

pada PT. Bank Riau 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). 
13

 

4. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini bersifat lapangan (field research). Sumber data 

dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: 

                                                           
13

 Muhammad, Metodoogi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h, 

181 
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a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis secara 

langsung melalui objek yang dituju atau diteliti. Adapun data primer 

ini diperoleh dengan cara menyebarkan angket kepada para Nasabah. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan 

responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi penelitian 

yang dilakukan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada 

pimpinan Kedai. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi Perusahaan 

dan dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji kitab-

kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.
14

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data dalam melakukan penelitian maka 

penulis mengumpulkan data dengan cara: 

a. Observasi  

Penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan 

memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini.
15

 

b. Wawancara  

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

responden, dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka 

secara individual ataupun kelompok.
16

 

 

 

                                                           
14

 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, 

Edisi 1, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h, 190  
15

 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: 

AR-RUZZ  MEDIA, 2016), h, 165 
16

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), h, 160 
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c. Angket  

Membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada 

responden untuk mendapatkan data-data tentang permasalahan yang 

diteliti. 

d. Dokumentasi 

yaitu data yang memuat informasi yang berkaitan langsung dengan 

perusahaan. 

6. Metode  Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

angka yang diolah dengan metode statistik. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dibantu oleh komputerisasi melalui 

program Statistical Product and Service Solution (IBM SPSS) versi 23. 

a. Uji Instrument Penelitian  

1) Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu 

instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas 

diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan 

total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan 

dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran 

dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. 

Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas : 
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- Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen 

atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor 

total (dinyatakan valid). 

- Jika r hitung< r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen 

atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan tidak valid).
17

 

2) Uji Realibilitas 

Uji realibilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk uji realibilitas 

digunakan Teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrument dapat 

dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan atau 

alpha sebesar 0,6 atau lebih. 

b. Asumsi Klasik 

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. 

Berikut pengujian asumsi klasik: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai 

residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi 

normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak, maka dapat 

                                                           
17

Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 164. 
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menggunakan salah satu analisis yaitu analisis grafik. Analisis 

grafik yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah 

normal probability plot. Apabila data tersebut di sekitar garis 

diagonal maka data tersebut normal dan sebaliknya apabila data 

menyebar dan tidak berada di sekitar garis diagonal maka data 

dikatakan tidak normal.
18

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi regresi linear yang harus dipenuhi adalah 

homogenitas variansi dari error (homoskedastisitas; 

homoscedasticity). Homoskedastisitas berarti bahwa variansi dari 

error bersifat konstan (tetap) atau disebut juga identik. 

Kebalikannya adalah kasus heteroskedastisitas, yaitu jika kondisi 

variansi error-nya (atau y) tidak identik.
19

 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode 

analisis grafik. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati 

scatterplot di mana sumbu horizontal menggambarkan nilai 

predicted standardized sedangkan sumbu vertical menggambarkan 

nilai residual studentized. Jika scatterplotmembentuk pola tertentu, 

hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika scatterplotmenyebar 

secara acak, maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. 

                                                           
18

 Suliyanto, Ekonometrika Terapan:Teori dan Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: Andi, 

2011), h. 69. 
19

 Setiawan dan Dwi Endah Kusrini, Ekonometrika, (Yogyakarta:Andi, 2010), h. 103. 
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Uji heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan uji 

spearman’s rho. Yaitu jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas, tetapi jika signifikansi kurang dari 0,05 

maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
20

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang 

terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian yang tersusun 

dalam times series  pada waktu yang berbeda. Autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t. Jika ada, 

berarti trdapat autokorelasi. Pada penelitian ini keberadaan 

autokorelasi diuji denga Durbin Watson. Dengan Keputusan 

sebagai berikut: 

1) Jika angka D – W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi 

positif. 

2) Jika angka D – W diantara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat 

autokorelasi. 

3) Jika D – W di atas 2 berari terdapat autokorelasi negatif. 

c. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan 

antara variable independen (X) dengan variabel dependent (Y), 

                                                           
20

 Duwi Priyatno, Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20, (Yogyakarta: Andi, 

2012),  h. 168. 
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dimana variabel (X) adalah pelayanan sedangkan variabel (Y) 

adalah tingkat kepuasan nasabah perkreditan PT Bank Riau Kepri 

Kedai Kabun. Untuk memprediksi nilai dari variabel dependent 

apabila variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan, 

dengan persamaan Y= a + b. X 

Dimana  : 

Y = kepuasan nasabah perkreditan  

a = konstan 

b = koefisien arah regresi linier 

X = pelayanan 

2. Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y) dengan α= 

0.05 (5%) dengan dasar pengambilan keputusan sebagai : jika t 

hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel independent terhadap variabel dependent. Jika t hitung < t 

tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independent terhadap variabel dependent . 

3. Koefisien Determinasi 

Uji koefesien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 

seberapa besar variasi dalam variabel bebas mampu menjelaskan 

bersama-sama variabel terikat atau seberapa baik model regresi 

yang telah dibuat tersebut cocok dengan data yang ada. Semakin 
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besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat. 

4. Koefisien korelasi sederhana  

 Uji koefisien korelasi sederhana digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan 

mengetahui arah hubungan yang terjadi. Pada peneltian berikut uji 

korelasi sederhana digunakan dengan menggunakan metode person 

product moment dengan rumus sebagai berikut : 

   
 ∑    (∑  )(∑  )

 * ∑    (∑  )
 +* ∑    (∑  ) +

 

Keterangan : 

X : Variabel pertama 

Y : Variabel Kedua 

n : Jumlah data 

Dalam memperoleh data, peneliti mengumpulkan data 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cara 

mengajukan daftar pertanyaan berupa angket yang setiap 

pertanyaan sudah disediakan pilihan jawaban. Adapun format 

jawaban adalah format likert yang dirancang untuk memungkinkan 

nasabah menjawab dalam berbagai tingkatan.  

7. Skala Likert 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. 
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Dalam penelitian gejala sosial ni telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub 

variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-

indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item 

instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab 

oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan 

atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai 

berikut:
21

 

Tabel 1.1 

SkalaLikert 

Kategori Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral  3 

Tidak setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

8. Model Kerangka Berfikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan 

terhadap kepuasan Nasabah perkreditan PT Bank  Riau Kepri Kedai 

Kabun. Penelitian terdiri dari variabel independent (X) adalah pelayanan 

dan variabel dependen (Y) adalah kepuasan Nasabah perkreditan PT 

Bank Riau Kepri Kedai Kabun. Untuk mencari hubungan X dengan Y, 

Menggunakan teknik korelasi sederhana. Model kerangka berfikir dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

                                                           
21

Riduan & Akdon, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h 16 
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Gambar. I.1 Model Kerangka Berfikir 

 

 

 

Variabel X           Variabel Y   

(independen)         (dependen) 

 

9. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel I. 

Defenisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Pelayanan  

(Variabel X) 

 1. Tangible (berwujud) 

2. Reliability (keandalan) 

3. Responsive 

(ketanggapan) 

4. Assurance (jaminan) 

5. Empaty (kepedulian) 

Kepuasan 

(Variabel Y) 

Kepuasan adalah 

tingkat perasaan 

dimana seseorang 

menyatakan hasil 

perbandingan antara 

hasil kerja produk/jasa 

yang diterima dengan 

apa yang diharapkan 

1. Kesesuaian harapan dan 

jasa. 

2. Kemudahan dalam 

memperoleh jasa. 

3. Kesediaan untuk 

merekomendasikan 

kepada orang lain 

4. Melakukan Pembelian 

Ulang 

5. Menunjukkan kekebalan 

terhadap tarikan pesaing 

 

F. Hipotesis  

Berdasarkan permasalahan ini dan analisa landasan teori diatas dapat 

disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan 

penelitian dan masih harus diuji kebenarannya melalui riset.
22

 

Berdasarkan pada perumusan masalah dapat dirumuskan hipotesis 

pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

                                                           
22

Suliyanto, Metode Riset Bisnis, (Yogyakarta : Andi, 2006), hlm.53 

pelayanan 
Tingkat kepuasan 

nasabah perkreditan 
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Ha  =  Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah  PT Bank Riau Kepri Kedai Kabun. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I    :  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB II   : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, visi 

dan misi serta tujuannya, struktur organisasi perusahaan, dan 

Produk dan Layanan 

BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 

  Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang meliputi, 

pengertian pelayanan, standar pelayanan, pengertian kepuasan 

nasabah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah, 

metode pengukuran kepuasan pelanggan,   upaya meningkatkan 

kepuasan nasabah, kepuasan nasabah dalam perspektif Ekonomi 

Islam. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini penulis akan mengkaji bagaimana pengaruh 

pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah kredit kedai kabun 
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serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pelayanan dalam 

meningkatkan kepuasan nasabah kredit PT Bank Riau Kepri 

Kedai Kabun. 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


