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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan Tarif Administrasi 

Tabungan Faedah Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah (BRI Syariah) Kantor Cabang Pekanbaru. 

Latar belakang pada penelitian ini yaitu dalam industri perbankan 

kesetiaan pelanggan merupakan salah satu bukti bahwa bank tersebut telah 

mampu bersaing dalam memberikan pelayanan pada setiap nasabah. Adapun 

rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah pengauh perubahan tarif terhadap 

loyalitas nasabah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bertujuan untuk 

mengetahui pengauh perubahan tarif administrasi terhadap loyalitas nasabah 

dengan batasan nasalah pada penarikan melalui ATM. Penelitian ini dilaksanakan 

di  Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, dan yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah Seluruh nasabah Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru 

berjumlah 23.189 orang, Sampel diambil dengan metode accidental sampling 

dengan menggunakan rumus Slovin, dengan jumlah sampel sebanyak 99 orang. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah, Dokumentasi, 

angket dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data 

dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa 

menggunakan analisa kuantitatif. Dengan menggunakan metode analisis data: uji 

instrumen penelitian (uji validitas dan reabilitas), uji asumsi klasik (uji 

normalitas), dan uji hipotesis penelitian (regresi linear sederhana, uji t, dan 

koefisien korelasi). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; persamaan regresi linear 

sederhananya yaitu Y =   +  X Y= 40.761 – 0.248 X. Diketahui bahwa nilai t 
hitung -2,493 ≤ t table 1,984 dan signifikansi 0,014 ≥ (0,05). Menunjukkan bahwa 

variabel perubahan tarif  tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Memperhatikan hasil uji t ini, hipotesis  yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan tarif terhadap 

loyalitas nasabah diterima. nilai koefisien korelasi 0,245 berada pada range 0,20 – 

0,399. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan antara variabel X dan Y dalam 

kategori rendah. Nilai koefisien determinasi 0,060 bahwa sumbangan pengaruh 

antara variabel independen (perubahan tarif) terhadap variabel dependen (loyalitas 

nasabah) adalah sebesar 6%, sedangkan sisanya 94% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. 
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