
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Penelitian Relevan 

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan 

terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi 

terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah 

ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian 

yang dikaji oleh penulis terkait Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepercayaan dan Kenyamanan Nasabah (Studi Kasus Nasabah Tabungan pada 

Bulan Agustus 2020 di PT Bank BNI Syariah Kc. Kendari)” diantaranya: 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Dara Saputri mahasiswi Program Studi 

Perbankan Syariah Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri 

Raden Intan Lampung dengan judul skripsi Pengaruh Kemudahan, Daya 

Guna, Kenyamanan, Kepercayaan terhadap Minat Nasabah Penggunak 

Mobile Banking pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang  

pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemudahan, 

daya guna, kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat nasabah pengguna 

mobile banking di Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Tanjung Karang. 

variabel kenyamanan memiliki pengaruh terhadap minat nasabah pengguna 

mobile banking di bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Tanjung Karang. hal ini 

ditunjukan dengan nilai thitung>ttabel sebesar 2,222>1,690 dan pada tingkat 

signifikan α=0,05 menunjukan nilai signifikan 0,034<0,05. Secara simultan 

ada pengaruh kemudahan, daya guna, kepercayaan, kenyamanan secara 

bersama-sama terhadap minat nasabah pengguna mobile banking di Bank 
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BRI Syari’ah Kantor Cabang Tanjung Karang. dengan hasil ANOVA 

Fhit=5,878 (Ftabel=2,69) dan signifikan pada 0,001<0,05. (Saputri : 2017). 

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang di lakukan oleh 

Dara Saputri yaitu sama-sama jenis penelitian kuantitatif, sama-sama meneliti 

tentang kenyamanan dan kepercayaan nasabah. Sedangkan perbedaannya 

antara lain penelitian Dara Saputri kepercayaan dan kenyamanan merupakan 

variabel independen sedangkan dalam penelitian ini kepercayaan dan 

kenyamanan merupakan variabel dependen kemudian perbedaannya juga 

terletak pada jenis responden yang di gunakan, dalam penelitian Dara Saputri 

menggunakan responden nasabah pengguna mobile banking  pada Bank BRI 

Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan responden nasabah tabungan 

Bank BNI Syariah Kc. Kendari, perbedaan selanjutnya terletak pada desain 

penelitian yaitu penelitian Dara Saputri menggunakan 5 variabel sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Madona mahasiswi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi Pengaruh 

Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang pada tahun 2017. Penelitian fokus 

pada Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. 

Bank Syariah Mandiri. (Madona: 2017). 

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang di lakukan oleh Fitri 

Madona yaitu kualitas pelayanan termasuk dalam variabel independen. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Fitri Madona  menggunakan dua 

variabel sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel. 



 

9 

 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati Tomadehe mahasiswi Program Studi 

Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate pada Tahun 2017. 

Hasil penelitian menunjukkan. Hasil dalam penelitian ini pertama kualitas 

pelayanan Tangibels berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Kedua 

Reliability berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Ke tiga 

Responsiveness berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Ke empat 

Assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah dan ke lima 

Empaty berpengaruh positif terhadap kepuasan nasbah pada Bank Syariah 

Mandiri Cabang Kota Ternate. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dengan hasil pengujian 

menggunakan model regresi linear berganda, pengujian koefisien 

determinasi serta untuk penentuan uji F dan uji t. Hasil penelitian varibel 

kualitas pelayanan tangibles, reliability, responsivenes, assurance dan 

empaty menunjukan bahwa kualitas pelayanan kondisi fisik, keandalan, 

ketanggapan, jaminan, dan kemudahan, berpengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah. (Tomadehe: 2017). 

Persamaan pada penelitian ini dan penelitian yang di lakukan oleh 

Sumiati Tomadehe yaitu variabel kualitas pelayanan termasuk variabel 

independen sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah variabel yang di 

gunakan, penelitian Sumiati Tomadehe menggunakan dua variabel sedangkan 

pada penelitian saya menggunakan tiga jenis variabel penelitian. 
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4) Penelitian yang dilakukan oleh Arini Mar’atul Husnah mahasiswi Program 

Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Kepercayaan dan Aksesibilitas terhadap Kepuasan Nasabah 

(Survei pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus) pada tahun 

2017. Hasil penelitian menujukkan bahwa koefisien determinasi R square 

menunjukan angka 0,730. Hal ini berarti variabel dependen (kepuasan 

nasabah) dipengaruhi oleh variabel independen (bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati, kepercayaan, aksesibilitas) sebesar 73,0%. Dan 

sebesar 27,0% (100% - 73,0%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang 

tidak dimasukan ke dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji F menunjukan 

angka signifikansi 0,000. Hasil ini berarti variabel dependen (kepuasan 

nasabah) secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel independen 

(bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, kepercayaan, 

aksesibilitas). Secara persial berdasarkan hasil uji t variabel kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

kepercayaan (thrust) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Sedangkan variabel bukti fisik (tangible), empati (empathy), dan 

aksesibilitas (accessibility) menunjukan hasil yang positif dan tidak 

signifikan. (Husna : 2017). 

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh 

Arini Mar’atul Husnah adalah penelitian sebelumnya menggunakan penelitian 

kuantitaf dengan 4 variabel dimana jumlah variabel independen sebanyak 3 

dan jumlah variabel dependen sebanyak 1 sedangkan penelitian ini 
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menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan tiga variabel dimana jumlah 

variabel independen sebanyak 1 dan variabel dependen berjumlah 2. Adapun 

persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Arini Mar’atul Husnah yaitu 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

5) Penelitian yang dilakukan oleh Longginus Passe Mahasiswa Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 

dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah studi 

pada PT. Bank Papua Cabang Daerah Istimewa Yogkarta 2014. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa yang berpengaruh secara signifikan adalah 

variabel reliability (X2) dan responsiviness (X3). Karena Variabel reliability 

(layanan kehandalan) berpengaruh positif dan signifikan dengan α = 0,05 

terhadap kepuasan nasabah yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,024 < 0,05. 

Demikian juga pada Variabel responsiveness(layanan tanggapan) 

berpengaruh positif dan signifikan dengan α = 0,05 terhadap kepuasan 

nasabah yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,030 < 0,05.Sedangkan Variabel 

tangible (layanan bukti fisik) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

dengan α = 0,05 terhadap kepuasan nasabah yang  ditunjukkan dengan nilai 

sig 0,722 > 0,05. Variabel  assurance (layanan jaminan) berpengaruhpositif 

tapi tidak signifikan dengan α = 0,05  terhadap kepuasan nasabah yang 

ditunjukkan dengan nilai sig 0,587 > 0,05.Demikian juga dengan variabel 

emphaty (layanan empati) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan 

α = 0,05 terhadap kepuasan nasabah yang ditunjukkan dengan nilai sig 0,327 

> 0,05. (Passe:2014). 
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Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh 

Longginus Passe adalah sama-sama meneliti tentang kualitas pelayanan pada 

suatu Bank sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah variabel, penelitian 

Longginus Passe menggunakan dua variabel sedangkan penelitian ini 

menggunakan tiga variabel. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Teori Kualitas Pelayanan 

Menurut Philip Kotler, jasa atau layanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi 

layanan bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Layanan dapat dibagi 

menjadi 5 kelompok, yaitu sebagai berikut: 

a. Barang berwujud murni, tawaran hanya terdiri dari barang berwujud dan tidak 

ada jasa yang menyertainya. Contohnya gula, garam dan sabun. 

b. Barang berwujud dengan disertai pelayanan, Tawaran yang terdiri barang 

berwujud yang disertai satu atau beberapa layanan. Dapat diambil contoh 

mobil dan sepeda motor. 

c. Campuran tawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. 

Dapat diambil contoh: rumah sakit dan caffe. 

d. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan tawaran terdiri dari suatu 

jasa utama disertai jasa tambahan dan atau barang pendukung. Dapat diambil 

contoh: penumpang pesawat. 

e. Jasa murni tawaran hanya terdiri dari jasa. Dapat diambil contoh: psikoterapi. 
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Berthanila,(2017) Menurut Drs. H. achmad Batinggi, MPA ( 2001:217) 

mengamukakan bahwa : kualitas pelayanan berarti melayani konsumen dengan 

sesuatu yang berkualitas, yaitu kualitas sesuai dengan kebutuhan dan selera 

pelanggan atau konsumen. Pada dasarnya semua orang dalam organisasinya 

merupakan bagian integral yang sulit dipisahkan dan masing-masing merupakan 

partner bagi yang lain. (h. 8). 

Berthanila,(2017) Kualitas pelayanan menurut Fandy Tjiptono (2002:59) 

adalah tingkat keunggulan yang di harapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Beberapa pakar 

pemasaran merangkum menjadi lima dimensi pokok kualitas jasa yang 

dikemukakan oleh Parasuraman dkk (1998) yang di kutip oleh Fandy Tjiptono 

(2002:70) yaitu : 

1) Bukti langsung (Tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,  pegawai 

dan sarana komunikasi. 

2) Kehandalan (Reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

3) Daya tanggap (Responsiveness) yaitu keinginan para stas atau karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4) Jaminan (Assurance) mencakup pengetahuan , kemampuan , kesopanan dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya , resiko atau 

keraguan. 

5) Empati (Empathy) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan , 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 
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Menurut yamit (2010) membicarakan tentang pengertian kualitas dapat 

berbeda makna bagi setiap orang, karena kualitas memiliki banyak criteria dan 

sangat tergantung pada konteksnya. Banyak pakar dibidang kualits yang mencoba 

untuk mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandang masing-masing. 

Beberapa diantaranya yang paling popular adalah yang di kembangkan oleh tiga 

pakar kualitas internasional, yaitu W,Edwards Deming, Philip B. Crosby dan 

Joseph M.Juran, yaitu : 

a. Deming mendefinisikan kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen 

b. Crosby mempersepsikan kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan dan 

kesesuaian terhadap persyaratan 

c. Juran mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi 

Menurut Olsen dan Wickoff (1978) dalam Yamit (2010) jasa pelayanan 

adalah sekelompok manfaat yang berdaya guna baik secara eksplisit maupun 

inplisit atas kemudahan untuk mendapatkan barang maupun jasa pelayanan. Olsen 

dan Wickoff juga memasukkan atribut yang dapat di raba (tangible) dan yang 

tidak dapat di raba (intangible). 

1. Karakteristik Pelayanan 

Jasa atau pelayanan memiliki empat karakteristik yang membedakannya 

dengan barang, yaitu: 

a. Tidak berwujud (intangiblity) jasa berbeda dengan barang karena jasa tidak 

dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. 
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Dengan kata lain, nasabah tidak dapat menilai hasil dari jasa atau pelayanan 

sebelum mereka menikmatinya sendiri. 

b. Tidak terpisahkan (inseparability) biasanya barang diproduksi, disimpan 

dalam persediaan, didistribusikan, dijual, baru kemudian dikosumsi. Interaksi 

antara penyediaan jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam 

pemasaran jasa. Misalnya, ruang kuliah yang nyaman, fasilitas komputer, 

book store, dan sebagainya. 

c. Bervariasi (variability) jasa bersifat sangat variabel karena merupakan 

keluaran nol baku artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, 

tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Para 

pembeli jasa sangat peduli terhadap variabilitas yang tinggi ini dan seringkali 

mereka meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih 

penyediaan jasa. 

d. Tidak tahan lama (perishability) jasa merupakan komoditas yang tidak tahan 

lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian bila suatu jasa tidak 

digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu jasa. 

Jika perusahaan selalu ingin dianggap yang terbaik dimata pelanggannya, 

perusahaan harus memberikan pelayan yang terbaik. Dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik perlu didukung oleh berbagai hal. Berikut ini ciri – ciri 

pelayanan yang baik yang harus diikuti dan dipenuhi oleh perusahaan yaitu : 

a. Tersedia karyawan yang baik : karyawan yang melayani pelanggan, dalam hal 

ini karyawan, merupakan faktor penentu utama kesusksesan perusahaan 

selama melayani pelanggan. 
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b. Tersedia Sarana Prasarana : dalam melayani pelanggan hal lain yang juga 

penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan. 

Meja dan kursi serta peralatan pendukung lainnya harus nyaman untuk 

ditempati dan dipandangi. Sarana dalam ruangan juga harus tenang, tidak 

berisik, dan sejuk. Kelengkapan dan kenyaman sarana dan prasarana ini akan 

membuat pelanggan betah berurusan dengan perusahaan. 

c. Bertanggung jawab : karyawan bank yang baik harus bertanggung jawab 

kepada setiap pelanggan sejak awal hingga selesai. Artinya, dalam 

menjalankan kegiatan pelayanan, karyawan bank harus mampu melayani dari 

awal sampai akhir. 

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat : dalam melayani pelanggan 

karyawan bank diharapkan melakukannya secara prosedur. Layanan yang 

diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan terntu dan tidak membuat kesalahan, 

dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan pelanggan. 

e. Mampu berkomunikasi. 

f. Memberikan jaminan kerahasiaan : kemampuan menjaga rahasia perusahaan 

dan pelanggan merupakan ukuran kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. 

g. Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan. 

h. Berusaha Memahami Kebutuhan Pelanggan. 

i. Mampu meberikan Kepercyaan : kepercayaan calon pelanggan kepada 

perusaahaan mutlak diperlukan sehingga calon pelanggan mau menjadi 

pelanggan perusahaan yang bersangkutan. Demikian juga, pelanggan yang 

lama perlu dijaga kepercayaannya agar tidak lari. Kasmir (2006: 285-287) 

 



 

17 

 

2. Etiket Pelayanan Nasabah 

Secara umum etiket pelayanan yang dapat diberikan oleh pegawai bank 

dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut: 

a. Mengucapkan salam pada saat bertemu dengan nasabah, seperti salamat 

pagi, selamat siang atau selamat sore. Jika kita sudah tahu agama nasabah, 

misalnya muslim ucapkan assalamualaikum. 

b. Setelah mengucapkan salam, segerah mempersilahkan nasabah untuk masuk 

atau duduk dengan sopan atau suruh menunggu sebentar. 

c. Baik dalam mengucapkan salam maupun mempersilahkan nasabah masuk 

atau duduk dengan selalu ramah dan murah senyum. 

d. Bertanya tentang keperluan nasabah secara ramah, sopan dan lemah lembut. 

e. Biasakan mengucapkan tolong atau maaf saat meminta nasabah mengisih 

formulir atau menunggu sesaat. 

f. Ucapkan kata terima kasih apabilah nasabah memberikan saran atau hendak 

pamit setelah menyelesaikan masalahnya. Kasmir (2010: 176) 

3. Kualitas Pelayanan Jasa Bank 

Apabilah terkait dengan kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya 

ditentukan oleh pihak yang melayani (perusahaan) saja, tetapi lebih banyak 

ditentukan oleh phak yang dilayani, karena merekalah yang menikmati layanan 

sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan 

mereka dalam memenuhi kepuasannya. Kuliatas pelayanan terbagi atas : 

a. Kualitas layanan internal berkaitan dengan interaksi jajaran pagawai 

perusahaan denan berbagai fasilitas yang tersedia. Faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan internal adalah : 
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1) Pola manajemen umum perusahaan. 

2) Penyediaan fasilitas pendukung. 

3) Sumber daya manusia. 

4) Iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja. 

5) Pola insentif. 

b. Kualitas layanan eksternal ditentukan oleh beberapa faktor yaitu : 

1) Yang berkaitan dengan penyediaan jasa. 

2) Yang berkaitan dengan penyediaan barang. (Al Arif 2012: 220) 

4. Dimensi Kuliatias Pelayanan (SERVQUAL) 

Dalam salah satu studi mengenail SERVQUAL oleh parasuraman yang 

melibatkan 800 pelanggan (yang terbagi dalam empat perusahaan) berusia 25 

tahun keatas, disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi SERVQUAL sebagai 

berikut : 

a. Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa. Hal ini merupakan fasilitas fisik (contoh : gedung, gudang dan lain-lain), 

perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi) serta penampilan 

pegawainya. 

b. Kehandalan (reability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerha 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berrati ketetpatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 
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pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

c. Ketanggapan (responsiveness), yaitu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (respnsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyemapaian informasi yang jelas. Membiarkan nasabah menunggu 

persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

d. Jaminan dan kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain 

komunikasi (comminication), kreadibilias (credibility), keamanan (security), 

kompetensi (compentense), dan sopan santun (courtesy). 

e. Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan berisfat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan nasabah. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman 

bagi pelanggan. Al Hamdani (2008:182) 

5. Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Pelayanan 

Setiap perusahaan harus mampu memahami dan mengantisipasi beberapa 

faktor potensial yang bisa menyebabkan buruknya kualitas layanan, diantaranya: 

Tjiptono (2017:129) 

a. Produksi dan Konsumsi Yang Terjadi Secara Simultan 

Salah satu karakteristik unik jasa/layanan adalah inseparability, artinya jasa 

diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Hal ini kerapkali membutuhkan 
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kehadiran dan partisipasi pelanggan dalam proses penyampaian layanan. 

Konsekuensinya, berbagai macam persoalan sehubungan dengan interaksi antara 

penyedia layanan dan pelanggan layanan bisa saja terjadi. Bebarapa kelemahan 

yang mungkin ada pada karyawan dan mungkin berdampak negatif terhadap 

persepsi kualitas meliputi: 

1) Tidak terampil dalam melayani pelanggan. 

2) Cara berpakaian karyawan kurang sesuai dengan konteks. 

3) Tutur kata karyawan kurang sopan. 

4) Karyawan selalu cemberut atau pasang tampang “angker”  

b. Intensitas Tenaga Kerja Yang Tinggi  

Keterlibatan karyawan secara intensif dalam penyampaian layanan dapat 

pula menimbulkan masalah kualitas, yaitu berupa tingginya variabilitas layanan 

yang dihasilkan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhuinya antara lain: upah  

rendah (umumnya karyawan yang melayani atau berinteraksi langsung dengan  

pelanggan memiliki tingkat pendidikan dan upah yang paling rendah dalam  

sebuah perusahaan), pelatihan yang kurang memadai, motivasi kerja karyawan 

rendah, dan lain-lain.  

c. Dukungan Terhadap Pelanggan Internal Kurang Memadai  

Agar para karyawan mampu melayani pelanggan secara efektif, mereka  

membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi utama manajemen (operasi,  

pemasaran, keuangan dan SDM). Dukungan tersebut bisa berupa peralatan,  

pelatihan, keterampilan, maupun informasi. 

 

 



 

21 

 

d. Gap Komunikasi   

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi merupakan faktor esensial 

dalam menjalin kontak dan relasi dengan pelanggan. Bila terjadi gap komunikasi, 

maka bisa timbul penilaian atau persepsi negatif terhadap kualitas layanan. Gap 

komunikasi bisa berupa:  

1) Penyedia layanan memberikan janji berlebihan, sehingga tidak mampu 

memenuhinya. 

2) Penyedia layanan tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada  

para pelanggan. 

3) Pesan komunikasi penyedia layanan tidak dipahami pelanggan. 

4) Penyedia layanan tidak memperhatikan atau tidak segera menindaklanjuti  

keluhan dan saran pelanggan.  

e. Memperlakukan Semua Pelanggan Dengan Cara Yang Sama  

Pelanggan merupakan individu unik dengan preferensi, perasaan dan emosi 

masing-masing. Dalam hal interaksi dengan penyedia layanan, tidak semua 

pelanggan bersedia menerima layanan yang seragam  (standardizedservices). 

Sering terjadi ada pelanggan yang menginginkan atau  bahkan menuntut layanan 

yang sifatnya personal dan berbeda dengan pelanggan  lain.  

f. Perluasan Atau Pengembangan Layanan Secara Berlebihan  

Di satu sisi, mengintroduksi layanan baru atau menyempurnakan layanan  

lama dapat meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis dan menghindari  

terjadinya layanan yang buruk. Di sisi lain, bila terlampau banyak layanan yang  

sudah ada, hasil yang di dapatkan belum tentu optimal.   

g. Visi Bisnis Jangka Pendek  
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Misalnya, orientasi pada pencapaian target penjualan dan laba tahunan,  

penghematan biaya sebesar-besarnya, peningkatan produktivitas tahunan,   dan 

lain-lain. 

2.2.2 Teori Konsep Kepercayaan 

Sumarwan (2002: 135-136) menyatakana bahwa Sikap (attitudes) nasabah 

adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan nasabah. Konsep sikap 

sangat terkait dengan konsep kepercayaan (trust) dan perilaku (behavior). Mowen 

dan Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap nasabah (consumer 

attitude formation) seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, 

sikap dan perilaku. Kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal 

balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling 

mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam 

bersikap. Sikap seseorang akan membentuk perilaku seseorang. 

Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu 

hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling 

mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, 

melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Di dunia 

ekonomi, kepercayaan telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai 

transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan nasabah dapat terwujud sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Dalam dunia bisnis dan pemasaran kepercayaan nasabah mendapatkan 

perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Mereka akan berusaha 

melakukan berbagai macam strategi agar nasabah mendatangi mereka dan 

melakukan transaksi bisnis. Kepercayaan bukanlah suatu yang ada dengan 
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sendirinya dan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi kepercayaan adalah salah 

satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling berkaitan.  Fauzia (2013:19) 

Kepercayaan timbul karena adanya suatu rasa percaya kepada pihak lain 

yang memang memiliki kualitas yang dapat mengikat dirinya, seperti tindakannya 

yang konsisten, kompeten, jujur, adil dan bertanggung jawab. Kepercayaan 

nasabah terhadap perusahaan diimplementasikan dari kredibilitas perusahaan dan 

kepedulian perusahaan pada nasabah yang ditujukan melalui performance 

perusahaan pada pengalaman melakukan hubungan dengan nasabah 

Albizar (2013:9), Indikator kepercayaan yang telah dikembangkan dari 

Moorman, Deshpade dan Zaltman adalah: 

a. Kinerja sesuai dengan harapan nasabah. 

b. Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar. 

c. Kepercayaan bahwa pelayanannya konsisten. 

d. Kepercayaan perusahaan bertahan lama. 

Kepercayaan dalam usaha jasa merupakan hal yang penting, terutama pada 

jasa yang memiliki interaksi yang tinggi dengan nasabah. Tanpa rasa percaya 

nasabah akan kinerja jasa perusahaan maka sulit bagi perusahaan untuk memiliki 

nasabah yang memiliki komitmen mendalam dengan perusahaan. 

Menurut Moorman, Deshpande dan Zaltman (1993), kepercayaan 

didefinisikan sebagai keinginan untuk menyerahkan sesuatu kepada partner yang 

bisa dipercaya.pendapat tersebut dapat di menggambarkan penelitian  yang di 

lakukan oleh Rotter’s yang menyatakan bahwa kepercayaan marupakan harapan 

umum yang dimiliki individu bahwa kata-kata yang muncul dari pihak lainnya 

dapat diandalkan. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih 
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keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari 

pada yang kurang dipercaya.  

2.2.3 Teori Kenyamanan Nasabah 

Hutama (2015) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyaman adalah 

segar, sehat sedangkan kenyamanan adalah keadaan nyaman, kesegaran dan 

kesejukan. Kolcaba (2003) menjelaskan bahwa kenyamanan sebagai suatu 

keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan 

holistic. S=dengan terpenuhinya kenyamanan dapat menyebabkan perasaan 

sejahtera pada diri individu tersebut. Menurut sanders dan McCormick (1993) 

yang menyatakan kenyamanna merupakan suatu kondisi perasaan dan sangat 

tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut. Kita tidak dapat 

mengetahui tingkat kenyamanan yang dirasakan orang lain secara langsung atau 

dengan observasi melainkan harus menanyakan langsung pada orang tersebut 

mengenai seberapa nyaman diri mereka biasanya dengan menggunakan istilah-

istilah seperti agak tidak nyaman, mengganggu, sangat tidak nyaman atau 

menghawatirkan.(h.15)  

(Satwiko,2009) kenyamanan dan perasaan nyaman adalah penilaian 

komprehensif seseorang terhadap lingkungannya. Manusia menilai kondisi 

lingkungan berdasarkan rangsangan yang masuk ke dalam dirinya melalui keenam 

indera syaraf dan di cerna oleh otak untuk dinilai. Dalam hal ini terlibat tidak 

hanya masalah fisik biologis, namun juga perasaan, suara, cahay , bau , suhu dan 

lain-lain. Kemudian otak akan memberikan penilaian relative apakah itu nyaman 

atau tidak. Ketidak nyamanan di satu factor dapat di tutupi oleh factor lain. 
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 Shopia (2013:183) mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan 

nasabah merupakan dampak dari harapan nasabah sebelum pembelian dengan 

kinerja produk yang sesungguhnya. Ketika membeli suatu produk, nasabah 

memiliki harapan tentang bagaiman kinerja produk tersebut. 

Secara Linguistik, satisfaction berasal dari bahasan latin yaitu satis berrati 

cukup dan facere yang berarti melakukan atau membuat. Berdasarkan pendekatan 

linguistik ini maka kepuasan dapat diartikan bahwa produk atau jasa yang mampu 

memberikan lebih dari apa yang diharapkan nasabah mampu dipenuhi oleh 

produk. 

Menurut Kotler (2012:192), Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk/jasa yang 

diterima dengan apa yang diharapkan. Sedangkan menurut Engel kepuasanan 

pelanggan merupakan evaluasi pernabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi 

garapan pelanggan. Secara umum, kepuasan dapat diartikan sebagai adanya 

kesamaan antara kinerja produk dan pelayananan yang diterima dengan kinerja 

produk dan pelayanan yang diharapakan nasabah.   

Strategi pemasaran perusahaan yang baik dapat memberikan kepuasan 

tersendiri bagi nasabah. Tujuan utama dari strategi pemasaran yang dijalanlan 

adalah untuk meningkatkan jumlah nasabahnya, baik secara kuantitas dan 

kualitas. Secara kuantitas artinya jumlah nasabah bertambah cukup sibnifikan dari 

waktu kewaktu, sedangkan secara kualitas artinya nasabah yang didapat 

merupakan nasabah yang produktif yang mampu memberikan laba bagi bank. 
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Dalam praktinya apabila nasabah puas atas pelayanan yang diberikan bank, 

maka ada dua keuntungan yang diterima bank, yaitu : 

a. Nasabah yang lama akan tetap dapat dipertahankan (tidak lari ke bank lain) 

atau dengan kata lain nasabah loyal kepada bank. Hal ini sama seperti yang 

dikemukakan oleh Derek dan Rao yang mengatakan kepuasan nasabah secara 

keselutuhan akan menimbulkan loyalitas pelanggan. 

b. Kepuasann nasabah lama akan menular kepada nasabah baru, dengan berbagai 

cara sehingga mampu meningkatkan jumlah nasabah. Seperti yang 

dikemukakan Richens yang mengatakan kepuasan pelanggan dengan cara 

memberikan rekomendasi atau memberitahu akan pengalamannya yang 

menyenangkan tersebut dan merupakan un dari mulut ke mulut. (Kasmir, 2012: 

162) 

1.  Metode Pengukuran Kenyamanan Nasabah  

Agar kita tahu bahwa nasabah puas atau tidak puas berhubungan dengan 

bank, maka perlu adanya alat ukur untuk menentukan kepuasan nasabah. Menurut 

Philip Kotler pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui empat 

sarana, yaitu: 

a. Sistem Keluhan dan Usulan artinya seberapa banyak keluhan atau komplain 

yang dilakukan nasabah dalam suatu periode, makin banyak berarti makin 

kurang baik demikian pula sebaiknya. Media yang digunakan biasa berupa 

kotak saran yang tempatnta mudah dijangkau pelanggan atau komentar yang 

bisa diisi langsung maupun ya ng bisa dikurim via pos pada perusahaan, 

informasi-informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-

ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga 
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memungkinkannya untuk berekasi dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi 

masalah-masalah yang timbul. 

b. Survei Kepuasan Nasabah dalam hal ini bank perlu secara berkala melakukan 

survei baik melalui wawancara mapun kuesioner tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan baik tempat nasabah melakukan transaksi selama ini. 

Survey kepuasan nasabah dapat dengan cara sebagai berikut :  

1) Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti 

“Ungkapkan seberapa puas Saudara terhadap pelayanan Bank Syariah 

Mandiri pada skala berikut: Sangat tidak puas, Tidak puas, Cukup puas, 

Puas dan Sangat puas”. 

2) Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar meraka 

mengharapkan suatu fasilitas tertentu dan seberapa besar yang mereka 

rasakan. 

3) Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka 

hadapi berkaitan dengan penawaran dari Bank dan juga diminta untuk 

menulisk  an perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan. 

c. Nasabah Samaran Bank dapat mengirim karyawannya atau melaui orang lain 

untuk berpura-berpura menjadi nasabah guna melihat pelayanan yang diberkan 

oleh karyawan bank secara langsung sehingga terlihat jelas bagaimana 

karyawan melayani nasabah sesungguhnya. 

d. Analisis Mantan Pelanggan dengan melihat catatan nasabah yang pernah 

menjadi nasabah bank guna mengetahui seba-sebab mereka tidak lagi menjadi 

nasabah bank kita. (Kasmir, 2012:163) 
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2. Faktor-faktor Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Faktor-faktor pengukuran kepuasan pelanggan sebagai berikut : 

a. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall Gustomer Satisfaction) cara 

yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah 

langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas mereka dengan 

produk atau jasa spesifik tertentu. 

b. Dimensi Kepuasan Pelanggan mengidentifikasi pelanggan untukk menilai 

produk/jasa perusahaan berdasarkan item-item seperti kecepatan layanan, 

fasilitas layanan atai keramahan staf layanan pelanggan. Meminta para 

pelanggan untuk menentukan dimensi-dimensi yang menurut mereka paling 

penting dalam menilai kepuasan pelanggan keseluruhan. 

c. Kondirmasi Harapan (Confirmations of Expectation) dalam konsep ini, 

kepuasan tidak diukur langsung namun disimpulkan berdasarkan 

kesesuaian/letidak sesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual 

produk perusahan pada sejumlah atribut atau dimeni penting. 

d. Niat Beli Ulang (Repurchase Intention) kepuasan pelanggan diukur secara 

behavioral dengan jalan menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja 

atau menggunakan jasa perusahaan lagi. 

e. Kesediaan untuk Merekomendasi (Willingness to Recommend) dalam asuk 

produk yang pembelian ulangnya relatif lama atau bahkan hanya terjadi satu 

kali pembelian (seperti pembelian mobil, broker rumah, asuransi jiwa, tur 

keliling dunia, dan sebagainya), kesediaan pelanggan untuk ukuran yang 

penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. 
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f. Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissatisfaction) beberapa macam 

aspek yang sering ditelaah guna mengetahui ketidakpuasan pelangga, 

meluputi : a) kompalin; b) retur atau pengembalian produk; c) biaya 

garansi; d) product recall; e) gethok tular negatif; f) defections (nasabah 

yang beralih ke pesaing).  (Tjiptono, 2014: 368) 

3. Kepuasanan Pelanggan dan Kualitas Jasa 

Kegitan  yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada akhirnya akan 

bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang 

dirasakan, kepuasan merupakan tingkat perasan dimana seseorang menyatakan 

hasil perbandingan atas kinerja produk yang diterima dan yang diharapakn. 

Era globalisasi ini merupakan akan selalu menyadari pentingnya faktor 

pelanggan. Oleh karena itu mengukur tingkat kepuasan para pelanggan sangatlah 

perlu. Walapun hal tersebut tidaklah semudah mengukur berat badan atau tinggi 

badan pelanggan yang bersangkutan. Banyak manfaat yang diterima oleh 

perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Tingkat 

kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah 

perputaran pelanggan, mengurangi sensitifvitas pelanggan terhadap harga, 

mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang 

diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan 

dan meningkatkan reputasi bisnis. (Sunyoto, 2012: 186) 

Adapun indikator kepuasan nasabah sebagi berikut : 

a. Kepuasan pelanggan keseluruhan (overall customer service) indikator yang 

menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap penyedia jasa pelayanan 

secara keseluruhan. 
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b. Dimensi kepuasan pelanggan, pelanggan menilai dari produk/jasa 

perusahaan berdasarkan item-item seperti kecepatan pelayanan, fasilitas 

pelayanan, atau keramahan staf layanan pelanggan. 

c. Konfirmasi Harapan (confirmation of expectation) indikator yang 

menunjukkan kesesuaian produk atau jasa yang ditawarkan dengan 

pengharapan pelanggan sebagaimana dipersepsikan oleh pelanggan 

(expectation). 

d. Niat Beli Ulang (repurchase intention) pengalaman yang dirasakan terhadap 

pelayanan yang diberikan serta minat untuk berbelanja/menggunakan jasa 

bank kembali. 

e. Kesediaan untuk merekomendasi (willingnes of  recommend). 

f. Ketidakpuasan pelanggan (customer dissatifaction) indikator yang 

menunjukkan hubungan selama menjalin dengan perusahaan, antara puas 

terhadap perusahaan tersebut. 

2.3 Grand Toeri 

 Berdasarkan teori-teori yang telah di bahas sebelumnya, maka grand teori 

dalam variabel yang akan di teliti yaitu : 

1. Indikator yang digunakan dalam Variabel X ( Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Bank BNI Syariah Kendari) adalah Parasuraman dkk (1998), indicator yang di 

gunakan adalah : 

a) bukti langsung (Tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,  pegawai 

dan sarana komunikasi,  
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b) Kehandalan (Reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

c) Daya tanggap (Responsiveness) yaitu keinginan para stas atau karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. 

d) Jaminan (Assurance) mencakup pengetahuan , kemampuan , kesopanan dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya , resiko atau 

keraguan. 

e) Empati (Empathy) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan , 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

2. Indikator yang digunakan variabel Y1 (Kepercayaan Nasabah),  Kepercayaan 

dalam usaha jasa merupakan hal yang penting, terutama pada jasa yang 

memiliki interaksi yang tinggi dengan nasabah. Tanpa rasa percaya nasabah 

akan kinerja jasa perusahaan maka sulit bagi perusahaan untuk memiliki 

nasabah yang memiliki komitmen mendalam dengan perusahaan. Indikator 

kepercayaan yang telah dikembangkan dari Moorman, Deshpade dan Zaltman 

adalah: 

a. Kinerja sesuai dengan harapan nasabah. 

b. Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar. 

c. Kepercayaan bahwa pelayanannya konsisten. 

d. Kepercayaan perusahaan bertahan lama. 

3. Indikator yang di gunakan dalam variabel Y2 (Kenyamanan Nasabah) adalah 

menurut Philip Kotlet 2012 , indicator kenyamanan terdiri dari system keluhan 
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dan usulan, survey kepuasan nasabah, konsumen samara dan analisis mantan 

pelanggan. 

2.4  Hipotesis 

Adapun hipotesis yang akan di ajukan dalam penelitian ini yaitu 

1. ��: Kualitas pelayanan Bank BNI Syariah tidak mempengaruhi kepercayaan 

nasabah 

��: Kualitas pelayanan Bank BNI Syariah mempengaruhi kepercayaan 

nasabah. 

2. ��: Kualitas Pelayanan Bank BNI Syariah tidak mempengaruhi  kenyamanan 

nasabah 

��Kualitas Pelayanan Bank BNI Syariah mempengaruhi  kenyamanan 

nasabah. 

2.5 Kerangka Pikir 

Kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan bertujuan untuk 

memeberikan rasa kepuasan serta kenyamanan bagi setiap nasabah. Dalam sebuah 

perusahaan khususnya perbankan syariah dalam memberikan pelayanan haruslah 

bendasarkan pada nilai-nilai syariah untuk mewujudkan nilai ketakwaan sekaligus 

membuktikan konsistensi keimanannya dalam rangka menjalankan misi syari’at 

islam. Dalam pandangan Islam, yang dijadikan tolak ukur untuk menilai kualitas 

pelayanan adalah standarisasi syariah khususnya dalam system pelayanannya. 

Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, kualitas jasa 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan 

pelanggan, kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, 
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apabila jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, kualitas jasa 

dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas pelayanan 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa untuk memenuhi harapan pelanggan 

secara konsisten.  

Kepercayaan nasabah merupakan salah satu bentuk dari penilaian nasabah 

terhadap pelayanan yang diberikan. Hal tersebut tergantung pada tingkat 

pemenuhan produk yang diharapkan atau layanan manfaat, serta tingkat 

konsistensi harapan dan hasil  aktual. Apabila nasabah mengharapkan suatu 

pelayanan pada tingkat tertentu, dan yang dirasakannya pelayanan yang diterima 

lebih tinggi dari apa yang diharapkannya dan tetap menggunakan produk atau 

pelayanan tersebut, maka nasabah tersebut dapat dikatakan percaya. Demikian 

pula apabila nasabah mengharapkan suatu tingkat pelayanan tertentu, dan pada 

kenyataannya nasabah tersebut merasakan bahwa pelayanan yang diterimanya 

sesuai dengan harapannya, maka nasabah tersebut dapatlah dikatakan puas. 

Sebaliknya, bila kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah dari kualitas 

pelayanan yang diharapkan, maka nasabah tersebut akan dikatakan sebagai 

nasabah yang tidak puas sehingga nasabah tersebut tidak akan percaya terhadap 

suatu pelayanan atau dengan kata lain kecewa. 

Kenyamanan Nasabah adalah hasil dari seberapa puasa nasabah terhadap 

pelyanan saat melakukan transaksi. Usaha memuaskan nasabah harus dilakukan 

secara menguntungkan atau dengan situasi sama menang (win-win situation), 

yaitu keadaan dimana kedua belah pihak merasa puas dan tidak ada yang 

dirugikan. Dalam Islam, kepuasan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya 

cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum 
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yang berkaitan erat dengan kebutuhan, keinginan, maslahah, manfaat, berkah, 

keyakinan dan kehalalan. Dengan memperhatikan uraian yang telah di paparkan 

sebelumnya, peneliti akan menguraikan beberapa hal yang menjadi landasan 

sebagai pegangan dalam memecahkan masalah. 

Gambar 2.1 dapat menjelaskan bahwa salah satu strategi bank untuk 

bersaing khususnya menarik minat nasabah untuk menabung, maka Bank selalu 

berusaha meningkatkan kualitas produk maupun jasa. Bank memperhatikan 

kualitas pelayanannya sehingga menimbulkan kepercayaan nasabah agar memilih 

Bank BNI Syariah sebagai tempat untuk menjadi salah satu nasabah. Kemudian 

Bank juga harus meningkatkan kualitas pelayanannya agar nasabah merasakan 

kepuasan dalam memakai jasa suatu bank sehingga menimbulkan kenyamanan 

dalam bertransaksi. 

Dalam kerangka pikir pada gambar 2.1 menjelaskan tentang jenis penelitian 

yang digunakan dalan penelitian ini, kemudian data dan sumber data yang di pakai 

dalam penelitian, sampel data pada penelitian ini merupakan nasabah tabungan di 

Bank BNI Syariah Kendari lalu dijelaskan juga tentang metode penelitian yang 

digunakan dan dari analisis data di olah menggunakan uji Validitas, uji 

realibilitas, uji multikolineritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas, uji linear 

sederhana dan uji hipotesis menggunakan uji T (uji Parsial) yang menghasilkan 

suatu hasil dari penelitian yang telah di lakukan. 

 

 

 

 




