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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah setiap 

lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan dan didasarkan pada 

syariat atau hukum islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan 

sebaginya.
1
 

Menurut Adiwarman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) 

menjadi basis dalam upaya penegakan syarih dalam bidang ekonomi islam 

yang harus dilakukan secara akumulatif.
2
 Agar penegakan syariah bisa 

berjalan diperlukan wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, 

salah satunya adalah perbankan yang berbasis syariah. 

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan syariah (hukum) Islam.
3
 Dengan banyaknya berdiri bank-bank 

yang berbasis syariah, mendorong pelaku usaha perbankan syariah berlomba-

lomba memberi berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. 

Dengan berbagai produk yang membuat nasabah tertarik untuk melakukan 

berbagai transaksi ekonomi baik dalam bentuk peminjaman maupun dalam 

bentuak tabungan. Sehingga setiap bank syariah memberi keuntungan pada 
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nasabah berupa potongan administrasi dan potongan lainnya agar nasabah 

senang menabung dan tertarik melakukan transaksi lainnya. 

Mengingat fungsi Bank Syariah yang sarat dengan nuansa kepercayaan 

dan moral maka bahaya potensial yang dihadapi oleh para pengurus bank 

adalah adanya moral hazard yang berkaitan erat dengan sifat bagi hasil dalam 

kegiatan usaha bank.
4
 Hubungan antar pihak bank dengan nasabah 

menyangkut kebutuhan para nasabah terhadap jasa-jasa bank dan 

kesanggupan serta kesediaan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah. 

Tujuan utama bank adalah guna menciptakan dan mempertahankan 

nasabahnya. Dengan semakin meningkatnya persaingan dalam bisnis 

perbankan menuntut setiap bank untuk selalu berusaha mempertahankan 

kebutuhan dan keinginan nasabah. 

Dalam pemasaran produk sekarang ini harus dipahami tidak dalam 

pengertian lama “katakan dan jual’’ tetapi dalam pengertian baru yaitu 

memuaskan pelanggan.
5
Sehingga bank harus membuat nasabah menjadi loyal 

terhadap bank. Ini akan berdampak pada perkembangan bank itu sendiri. 

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan masyakat dalam 

menabung pun kini sudah berubah. Dahulu masyarakat sering menyimpan 

uang mereka di rumah sendiri, sehingga banyak terjadi pencurian. Tapi 

sekarang banyak masyarakat memilh  untuk menyimpan uang mereka di bank 
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selain lebih aman, bank juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi. 

Dan biasanya simpanan masyarakat di perbankan di namakan tabungan. 

Menurut Dewan Pengawas Syariah (DPN) fatwa no: 02/DSN-

MUI/IV/2000 tentang tabungan, tabungan terbagi menjadi dua. Pertama, 

tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang 

berdasarkan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang 

berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah. Jadi, sudah sepantasnya umat 

islam menabung uang mereka pada bank syariah. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah 

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan.Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI 

Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang 

berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan 

konsumer berdasarkan prinsip Syariah.
6
 

Untuk meningkatkan layanan perbankan, PT. Bank BRI Syariah 

menaikkan tarif administrasi pada produk tabungan faedah. Khususnya pada 

transaksi melalui mesin ATM. Berikut ini adalah perbandingan potongan tarif 

administrasi tabungan faedah : 

 

                                                             
6
Bank BRISyariah, “Sejarah BRISyariah”, diakses pada jam 20.00 WIB tanggal  27 

Maret 2016  dari www.brisyariah.co.id/sejarah. 



4 
 

 
 

                                           Tabel I.1 

Transaksi Penarikan Uang melalui ATM 10 November 2014  

Nasabah Bank BRI Syariah 

Jenis Transaksi Saldo di Atas Rp 500.000,-* 

Transaksi di Mesin ATM Jaringan BRI 

 Tarik Tunai 

 Transfer 

 Cek Saldo 

 Saldo Tidak Cukup 

 Ganti Pin 

 Salah Pin 

 

 

 GRATIS 

 GRATIS 

 GRATIS 

 GRATIS 

 GRATIS 

 GRATIS 

 

Transaksi di Mesin ATM Jaringan Bersama 

 Tarik Tunai 

 Transfer 

 Cek Saldo 

 Saldo Tidak Cukup 

 Salah Pin 

 

 GRATIS 

 GRATIS 

 GRATIS 

 Rp 3.000,- 

 GRATIS 
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Transaksi di Mesin ATM Jaringan Prima 

 Tarik Tunai 

 Transfer 

 Cek Saldo 

 Saldo Tidak Cukup 

 Salah Pin 

 Debit – Pembelian 

 Debit – Pembatalan 

 Debit - Penolakan 

 

 

 GRATIS 

 GRATIS 

 GRATIS 

 Rp 2.500,- 

 GRATIS 

 GRATIS 

 Rp 4.000,- 

 Rp 2.000,- 

 

Keterangan :  

 Jika saldo sebelum transaksi kurang dari Rp 500.000,- maka akan 

dikenakan tarip normal 

 Saldo minimum Tabungan          : Rp 50.000,- 

 Biaya administrasi jika saldo di bawah minimum  : Rp 12.500,-/bln 

Sumber : Dokumen Bank BRI Syariah 10 November 2014 

          

 

 

                                                        

 

 

 



6 
 

 
 

        Tabel I.2 

Transaksi Penarikan Uang Melalui ATM 6 Mei 2015  

Nasabah Bank BRI Syariah 

Jenis Transaksi Saldo di Atas Rp 500.000,-

* 

Transaksi di Mesin ATM Jaringan BRI 

 Tarik Tunai 

 Cek Saldo 

 Transfer ke Rekening BRI Syariah 

 Transfer ke Rekening Bank BRI 

 Transfer ke Rekening ATM Prima 

 Transfer ke ATM Bersama 

 Ganti Pin 

 Pembelian/Pembayaran 

 

 Rp 1.750,- 

 Rp 1.250,- 

 Rp 1.000,- 

 Rp 2.500,- 

 Rp 3.250,- 

 Rp 3.250,- 

 Rp 1.000,- 

 Rp 1.000,- 

Transaksi di Mesin ATM Jaringan Bersama 

 Tarik Tunai 

 Cek Saldo 

 Transfer 

 Transaksi Gagal Karena Saldo Kurang 

 Salah Pin 

 

 Rp 3.750,- 

 Rp 2.000,- 

 Rp 3.250,- 

 Rp 3.000,- 

 GRATIS 
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Transaksi di Mesin ATM Jaringan Prima 

 Tarik Tunai 

 Cek Saldo  

 Transfer 

 Transaksi Gagal Karena Saldo Kurang 

 Debit – Pembelian 

 Debit – Pembatalan 

 Debit – Penolakan 

 Salah Pin 

 

 Rp 3.750,- 

 Rp 2.000,- 

 Rp 3.250,- 

 Rp 2.500,- 

 Rp 2.000,- 

 Rp 2.000,- 

 Rp 1.000,- 

 GRATIS 

 

Keterangan :  

 Jika saldo sebelum transaksi kurang dari Rp 500.000,- maka akan 

dikenakan tarip normal 

 Saldo minimum Tabungan           : Rp 50.000,- 

 Biaya administrasi jika saldo di bawah minimum  : Rp 12.500,-/bln 

Sumber : Dokumen Bank BRI Syariah 6 Mei 2015 

Pemberian potongan biaya administrasi, menjadi kepuasan tersendiri bagi 

nasabah Bank BRI Syariah. Ini akan memberi keuntungan pada bank, karna 

apabila nasabah merasa puas maka akan membuat loyal terhadap bank. Ini 

akan berpengaruh positif pada kemajuan BRI Syariah.  

Untuk meningkatkan pelayanan, biasanya suatu perbankan akan 

melakukan perubahan tarif dengan cara menurunkan atau menaikkan tarif 
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tersebut. Sehingga akan berpengaruh pada keloyalan nasabah pada bank 

tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan apakah ini berdampak baik atau malah 

sebaliknya terhadap Bank BRI Syariah. Karena biasanya nasabah suatu bank 

cendrung membandingkan harga. Apalagi nasabah tersebut memiliki rekening 

lain pada bank lain. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif 

Administrasi Produk Tabungan Faedah terhadap Loyalitas Nasabah di 

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Kantor Cabang 

Pekanbaru”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus terhadap permasalahaan yang 

diteliti, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh 

perubahan tarif administrasi produk tabungan Faedah terhadap loyalitas 

nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”. 

Dengan fokus permasalahan pada transaksi keuangan  melalui mesin ATM. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah perubahan tarif administrasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas nasabah pada PT. BRI Syariah kantor cabang 

Pekanbaru ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan pengaruh perubahan tarif administrasi produk 

tabungan Faedah terhadap loyalitas nasabah di PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah kantor cabang Pekanbaru? 

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai masukan bagi perusahaan unutuk meningkatkan loyalitas 

nasabah. 

2. Sebagai referensi dan informasi bagi penulis lainnya yang ingin 

membahas tentang studi dan kajian yang sama. 

3. Sebagai pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

sehubungan dengan berbagai teori- teori selama dalam perkuliahan. 

4. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada jurusan 

Ekonomi Islam. 

E. Model Penelitian 

Model dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa pengaruh perubahan 

tarif pada suatu perbankan dapat berpengaruh terhadap loyalitas nasabah 

dalam menggunakan produk atau jasa pada bank tersebut. Model penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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           Tabel I.3 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

  Variabel X     Variabel Y 

(Independen)      (Dependen) 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perubahan Tarif  Loyalitas 
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Tabel I.4 

Operasional Variabel 

VARIABEL DEVENISI VARIABLE INDIKATOR SKALA 

Perubahan 

tarif 

administrasi 

(X) 

Kenaikan biaya yang 

dibebankan kepada nasabah 

dalam melakukan transaksi 

keuangan 

1. Kenaikan tarif  

2. Tarif yang 

ditawarkan 

3. Pelayanan yang 

diberikan setelah 

kenaikan tarif 

Nominal 

 

Loyalitas 

(Y) 

Loyalitas nasabah adalah 

keinginan nasabah untuk 

berlangganan pada suatu 

perusahaan dalam jangka 

waktu yang lama, preferen 

membeli dan menggunakan 

barang atau jasa yang 

ditawarkannya secara 

berulang, dan sukarela 

merekomendasikannya 

kepada teman atau 

keluarga. 

1. Kesetiaan dalam 

bertransaksi  

2. Mereperensikan 

pada orang lain 

3. Melakukan transaksi 

secara kontinyu 

4. Kesediaan berbagi 

informasi 

5. Menggunakan jasa 

lainnya 

Nominal 
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F. Hipotesa Penelitian 

Semula istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua 

kata hupo (sementara) dan thesis (Pernyataan atau teori). Karena hipotesis 

merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka 

perlu di uji kebenarannya.
7
 Hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari 

permasalahan penelitian dan masih harus di uji kebenarannya melalui riset
8
 

yaitu : 

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan tarif administrasi 

terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru (H0). 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan tarif administrasi 

terhadap loyalitas nasabah di Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru (Ha). 

G. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Arifin Ahmad No.7-9 Pekanbaru. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Sebagai subjek penelitian ini adalah nasabah Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pekanbaru. 

b. Sebagai objeknya adalah pengaruh perubahan tarif administrasi 

produk tabungan Faedah terhadap loyalitas nasabah di PT. Bank 

Rakyat Indonesia Syariah kantor cabang Pekanbaru. 

                                                             
7
 Syofian Siregar,  Metode Penelitian Kuantatif : Dilengkapi Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. Ke-1, hal. 
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8
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank BRI Syariah 

KC Pekanbaru yang berjumlah 23.189 orang. Karena keterbatasan peneliti 

dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil sampel dengan rumus 

slovin. Maka sampel yang diperoleh sebanyak 99 orang dengan tingkat error 

atau kesalahan 10%. Penulis mengambil data dengan menggunakan 

accidental sampling (sampel kebetulan), yaitu siapa saja yang kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang 

kebetulan dijumpai dianggap cocok sebagai sumber data. Dimana rumus 

slovin untuk pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

  
 

     
 

Keterangan : 

N = Ukuran Populasi 

n = Ukuran Sampel 

e = Tingkat Kesalahan (10%).
9
 

n = 
      

                    
  

n = 
      

     
 

   n = 99 

                                                             
9
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4. Jenis dan Sumber Data 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan dua 

jenis sumber data, yaitu sebagai berikut : 

a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.
10

  

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang 

telah diperbaiki terutama tentang data yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun data pengumpulan data yang penulis lakukan alam rangka 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di 

lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan 

yang diteliti. 

b. Angket 

Yaitu metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan untuk 

diajukan kepada nasabah Bank BRI Syariah KC Pekanbaru. 

c. Dokumentasi 

Yaitu mengambil dari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan 

apa yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan 

foto dari untuk melengkapi data – data yang penulis perlukan. 

                                                             
10

M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif- Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kelayakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, ( Jakarta: Kencana, 2008), cet.ke3, hal.122  
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6. Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan 

analisisnya pada data-data numerikal (angka-angka) yang diolah dengan 

metode statistik. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada 

jenis penelitian inferensial dan menyandarkan kesimpulan hasil 

penelitian pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 

Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan 

kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.
11

 

Analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat 

instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan 

yang sebenarnya dari variabel penelitian. Biasanya syarat 

minimum suatu kuesioner untuk memenuhi validitas adalah jika r 

bernilai minimal 0,3. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

nilai koefisien korelasi r hitung ≥ r tabel.
12

 

Adapun rumus yang dipakai pada uji validitas ini adalah 

dengan  korelasi pearson produk moment yang sudah ada dalam 

program SPSS, yaitu: 
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 Sutrisno Badri, Metode Statiska Untuk Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta, Ombak, 

2012) hal. 12  
12
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∑  

√∑     ∑  
 

 

Keterangan:  

  r = koefisien korelasi 

  x = deviasi rata-rata variabel X 

     = X -  ̅ 

  y = deviasi rata-rata variabel Y 

     = Y -  ̅ 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan 

maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan sehingga 

dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur  objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama
13

. Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan metode alpha Cronbach’s diukur berdasarkan skala 

Alpha Cronbach’s 0 sampai dengan 1. 

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika 

memiliki nilai Alpha Cronbach’s > dari 0.60. Menurut Suyuthi 

kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha 

yang lebih besar dari 0,6. Jadi pengujian reliabilitas instrumen dalam 

suatu penelitian dilakukan karena keterandalan instrumen berkaitan 
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 Sugiyono, Op.Cit., hal. 121. 



17 
 

 
 

dengan keajegan dan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian 

tersebut.
14

 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

     (
 

   
)(  

∑   
 

  
 ) 

   = jumlah item 

∑   
  = jumlah varians skor total 

  
   = varians responden untuk item ke i

15
 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah 

data continue berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, 

reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan. Dalam 

melakukan uji normalitas data dapat menggunakan pendekatan 

Kolmogorow-Smirnov yang dipadukan dengan kurva P-P Plots.
16

 

Kriteria pengambilan keputusan dengan pendekatan 

Kolmogorow-Smirnov adalah sebagai berikut:
17

 

1) Nilai Sig. atau signifikasi atau nilai probabilitas < 0,05 distribusi 

 data adalah tidak normal. 

2) Nilai Sig. atau signifikasi atau nilai probabilitas > 0,05 distribusi 

 data adalah normal. 
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 Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0, (Jakarta: Prestasi Pustaka 

Publisher, 2009), hal. 96 
15

Husaini Usman, Pengantar Statistika, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 291 
16

 Agus Eko Sujianto, op.cit., hal.78 
17

Ibid.,hal.83 
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4. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam 

alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.
18

 Pengukuran variabel 

bebas dan variabel dalam penelitian ini diatur dengan skala likert. 

Skala ini mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden 

terhadap serangkaian pernyataan yang mengukur suatu objek
19

 dengan 

skala penilaian (skor) 1 sampai 5, varian jawaban untuk masing-

masing item pertanyaan sebagai berikut: 

Tabel I.5 

Skala Pengukuran 

 

Kategori Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
Sumber: Sugiyono, 2012 

 

 

5. Uji Hipotesis Penelitian 

1) Analisis Regresi Linear Sederhana 

                                                             
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:  CV. 

ALFABETA, 2013), Cet. ke- 19,hal. 92.  
19

 Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

hal. 81.  
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Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya 

hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya,
20

 dimana variabel 

independen (X) daya tarik sedangkan variabel dependen (Y) adalah 

minat beli.  

  Y = α + βX 

Keterangan : Y = Variabel terikat 

 α  = Konstanta 

 β  = Koefisien arah regresi linear 

 X = Variabel bebas 

Berdasarkan model rumus Regresi linear sederhana diatas maka 

dalam penelitian ini, diturunkan rumus sebagai berikut : 

  Y = α + βX 

Dimana : Y = Loyalitas 

  α = Konstanta 

  β = Koefisien arah regresi linier 

  X = Perubahan Tarif 

2) Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

dengan α = 0,05atau 5%. Jika t hitung> t tabel, maka terdapat hubungan 

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

                                                             
20

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

hal. 64.  
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Jika t hitung < t tabel, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan 

dari variabel independen terhadap variable dependen.
21

 

3) Koefisien Korelasi (r) 

Korelasi diartikan sebagai hubungan. Analisis korelasi 

bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Arah korelasi menunjukkan pola gerakan variabel 

Y terhadap gerakan variable X.
22

 Penelitian ini uji korelasi sederhana 

dengan rumus korelasi pearson produk moment. Dalam pengolahan 

data ini penulis menggunakan bantuan computer melalui program 

SPSS versi 21.00 

Setelah didapat hasil dari korelasi dengan rumus diatas, maka 

penulis menginterpretasikannya, dengan menggunakan pedoman tabel 

interpretasi koefisien korelasi pada tabel berikut: 
23

 

Tabel I.6 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi 

 Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 

0,20 - 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 0,100 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Erat 

Sangat Erat 
       Sumber : Sugiyono, 2012 
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Duwi Prayitno, 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17, (Yogyakarta: ANDI,2009), 

hal.136-137. 
22

 Sudaryono, Teori Dan Aplikasi Dalam Statistik. (Yogyakarta: Andi, 2014), hal. 67. 
23

 Sugiyono, op.cit., hal. 94 



21 
 

 
 

H. Aplikasi Pengujian 

Untuk pengolahan data maka penulis menggunakan aplikasi 

pengolahan data berbasis komputer yaitu SPSS versi 16. 

I. Review Studi Terdahulu 

Untuk mengetahui apakah ada penelitian yang sama atau yang  

berhubungan dengan peneliti teliti sekarang, selama lima tahun terakhir. 

Tabel 1.7 

Review Studi Terdahulu 

No   Nama Judul Variabel Hasil penelitian 

1 Nur Nazifah 

(2015) 

Pengaruh merek (Brand) 

syari’ah terhadap 

loyalitas nasabah di Bank 

BRI Syariah cabang 

Pekanbaru menurut 

prespektif ekonomi Islam 

Merek (X). 

Loyalitas (Y) 

Nasabah akan loyal jika 

nasabah tersebut mendapat 

produk yang sesuai yang 

diharapkan dan 

menimbulkan sikap untuk 

merekomendasi pada orang 

lain 

2 Efendi 

Aliansyah 

(2012) 

Pengaruh  pelayanan 

ATM terhadap loyalitas 

nasabah dalam 

menabung di BRI 

Syariah cabang 

Banjarmasin. 

Pelayanan 

ATM (X). 

 Loyalitas 

nasabah (Y). 

Terdapat pengaruh 

pelayanan ATM terhadap 

loyalitas nasabah. 
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J. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini 

maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut : 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Model Penelitian 

F. Hipotesa Penelitan 

G. Metode Penelitian 

H. Aplikasi Pegujian 

I. Originalitas Penelitian 

J. Sistematika Penulisan 

3 Deby Meisy 

Arzena 

(2011) 

Pengaruh kepuasan atas 

kualitas pelayanan dan 

kepercayaan terhadap 

loyalitas nasabah PT. 

Bank Mandiri Tbk 

cabang Muaro Padang 

Kepuasan, 

kualitas 

pelayana dan 

kepercayaa 

(X). 

Loyalitas 

nasabah (Y). 

Untuk meningkat loyalitas 

nasanbah dapat melalui 

peningkatan secara lansung 

dari kepercayaan nasabah. 

Pelayanan meningkat, maka 

kepuasan 
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BAB II MENGENAL BANK BRI SYARIAH CABANG 

PEKANBARU        

A. Sejarah Singkat BRI Syariah 

B. Visi dan Misi BRI Syariah 

C. Struktur Organisasi 

D. Budaya Kerja Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 

E. Produk-Produk BRI Syariah                                                       . 

BAB III TEORI PERBANKAN 

A. Tarif 

B. ATM 

C. Tabungan 

D. Loyalitas  

BAB IV PENGARUH PERUBAHAN TARIF ASDMINISTRASI 

TABUNGAN FAEDAH TERHADAP LOYALITAS 

NASABAH  

A. Hasil Pengujian 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN- LAMPIRAN 

 


