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ABSTRAK 

     Dalam perkembangannya Bank BRI Syariah tidak hanya berfokus pada produk 

penghimpunan dan penyaluran dana saja, tetapi juga telah melakukan inovasi di 

bidang teknologi perbankan yaitu dengan adanya layanan elektronik perbankan 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan E-Channel. Bank BRI Syariah dengan 

layanan e-channel nya mencoba menawarkan suatu teknologi perbankan yang 

praktis, mudah, praktis dan aman untuk digunakan oleh nasabahnya.  Layanan e-

channel pada bank BRI Syariah ini meliputi ATM dan Debit cards, SMSBris, 

MobileBris, Cash Management System (CMS), dan Internet Banking Bris. Hal ini 

tentunya harus terus diperhatikan dan dikembangkan seiring dengan 

perkembangan zaman di era globalisasi ini untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan jasa dan memberikan kenyamanan serta kemudahan kepada nasabah 

untuk melakukan transaksi kapanpun dan di manapun. 

     Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Apakah kualitas pelayanan 

internet banking (X1) berpengaruh terhadap kepuasan nasabah (Y) Bank 

BRISyariah KC Bandar Lampung? 2)  Apakah kualitas pelayanan debit card (X2) 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah (Y) Bank BRISyariah KC Bandar 

Lampung?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan internet banking terhadap kepuasan nasabah. 2) Untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan debit card terhadap kepuasan nasabah. 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sifat asosiatif. Sumber 

data pada penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Sampel pada 

penelitian ini sebanyak 96 responden yang diambil dengan teknik Non Probability 

Sampling dengan cara Incidental sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan wawancara. Metode analisis data dengan menggunakan 

regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesa ( uji t dan uji F ), kemudian 

pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS 16 For Windows. 

     Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel internet banking memiliki nilai 

nilai t hitung sebesar 4,426 > 1,98580 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 maka H1 di 

terima yang artinya variabel independen internet banking berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen kepuasan nasabah, variabel debit card memiliki nilai t 

hitung sebesar 4,468 > 1,98580 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05, maka H2 di terima 

yang artinya variabel independen debit card berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen kepuasan nasabah. Dari hasil uji F sebesar 65,890 > 3,09, maka 

H3 di terima yang artinya bahwa terdapat pengaruh positif secara bersama-sama 

(simultan) antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian 

berdasarkan hasil uji determinasi atau uji R
2
 adalah 0,577, hal tersebut berarti 

57,7% variabel kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh variabel internet banking 

dan debit card. 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

       

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Al-Insyirah: 6)
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      1 Al-Qur’an Terjemah (Cibinong: Pustaka Al-Mubin, 2013),h.596. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

     Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. 

Adanya pembatasan terhadap skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran 

yang jelas dari makna yang dimaksud. 

     Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Electronic Channel (E-Channel) Terhadap Kepuasan Nasabah” 

(Studi Pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung). 

     Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

     Adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
2
 

2. Kualitas Pelayanan 

     Kualitas pelayanan adalah sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh 

seseorang kepada orang lain. Kinerja ini dapat berupa tindakan yang tidak 

berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan terhadap 

siapapun. 

 

                                                             
      

2
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/pengaruh. Diakses Selasa, 

26 Desember 2017.  

https://kbbi.web.id/pengaruh


 

3. Layanan Electronic Channel (E-Channel) 

     E-channel adalah layanan perbankan menggunakan media elektronik, baik 

itu mobile, SMS, internet, internet bisnis, dan mobile-ATM. Dengan e-

channel, serasa ATM ada dalam genggaman. Transaksi yang dilakukan lewat 

e-channel juga tidak perlu diragukan lagi keamanannya karena banyak bank 

sudah mendesain sistem keamanan berlapis yang sudah terjamin 

keandalannya.
3
  

4. Kepuasan  

     Menurut Philip Kotler kepuasan adalah tingkat perasaan di mana seseorang 

menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk/jasa yang diterima 

dengan apa yang diharapkan.
4
 

     Berdasarkan apa yang dimaksud pada judul diatas yaitu mengenai adanya 

pengaruh kualitas pelayanan Electronic Channel (e-channel) terhadap kepuasan 

nasabah, bahwa kualitas pelayanan dapat dilihat dari sudut dimensi kualitas 

pelayanan atau yang biasa disebut dengan servqual dan indikator-indikator yang 

dapat menentukan tingkat kepuasan nasabah. Judul ini bermaksud untuk 

memberikan gambaran mengenai pengaruh dan mengukur tingkat kepuasan 

nasabah dalam penggunaan layanan electronic channel terkhusus pada layanan 

Internet Banking dan kartu Debit di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar 

Lampung.  

                                                             
      

3
Candra Ahmadi, Dadang Harmawan. E-Business & E-Commerce (Yogyakarta:Percetakan 

ANDI, 2013),h.104. 

      
4
 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h.193.  



 

B. Alasan Memilih Judul 

     Ada beberapa hal yang melandasi dan menjadi pertimbangan penulis dalam 

memilih judul skripsi di atas, antara lain: 

1. Alasan Obyektif 

     Sebagai Bank yang bervisi menjadi Bank Retail Modern,  Bank BRI 

Syariah menyediakan layanan Electronic Channel (e-channel) atau yang 

dikenal luas sebagai E-Banking untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan 

layanan melalui media elektronik  untuk melakukan transaksi perbankan, selain 

yang tersedia di kantor cabang dan ATM. 

     Dengan adanya electronic channel Bank BRI Syariah,  nasabah tidak perlu 

lagi membuang waktu untuk antri di kantor–kantor bank atau ATM, karena 

saat ini banyak transaksi perbankan dapat dilakukan di manapun dan kapanpun 

dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet dan 

telepon genggam atau telepon. Contohnya adalah transfer dana antar rekening 

maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau 

pengecekan saldo dan mutasi rekening.  

          Layanan elektronik yang disediakan oleh Bank BRI Syariah antara lain 

yaitu ATM atau Debit Cards, SMSBris, MobileBris, Internet Banking Bris, dan 

Cash Management System (CMS). Pada tahun 2015 perkembangan layanan e-

channel mengalami kenaikan yang cukup drastis, tetapi pada tahun 2016 

beberapa produk dari layanan e-channel mengalami penurunan yang cukup 

signifikan yaitu pada layanan kartu debit dan internet banking. Kedua layanan 

tersebut mengalami penurunan jumlah transaksi yang tidak sedikit. Oleh karena 



 

itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh kepuasan nasabah 

terhadap layanan e-channel khususnya pada layanan Internet Banking dan 

Debit Card di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung.  

2. Alasan Subyektif 

a. Judul yang akan diteliti sesuai dengan program studi penulis yaitu 

perbankan syariah, serta didukung oleh tersedianya literatur atau referensi 

yang menunjang dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, baik primer 

ataupun sekunder. 

b. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang layanan 

electronic channel yang ada di perbankan terutama pada Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Bandar Lampung secara riil. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

     Di era globalisasi saat ini teknologi berkembang semakin pesat seiring dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju. Teknologi-teknologi yang ada semakin 

canggih dan modern. Perkembangan teknologi ini pun terjadi secara menyeluruh 

hampir di semua bidang. Baik itu penemuan teknologi di bidang industri, 

kesehatan, informasi, komputerisasi dan lain-lain. Hal ini juga berdampak pada 

industri perbankan yang menyebabkan mereka harus terus mencari inovasi terbaru 

untuk produk-produknya agar masyarakat umum khususnya nasabah dapat 

mengakses layanan perbankan dengan mudah, efektif dan efisien.  

     Mendengar kata “bank” tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Menurut 

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang 



 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.
5
 

     Bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank 

syariah. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode 

yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan untuk jasa-jasa bank lainnya pihak 

perbankan menerapkan berbagai biaya-biaya nominal dan presentase tertentu.
6
 

Seperti yang kita ketahui, persentase bunga yang diperoleh oleh bank 

konvensional adalah riba. 

     Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada Qur’an Surah Al-Imran ayat 130 

yang berbunyi
7
:       

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan” (Al-Imran:130).  

     Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman untuk melakukan riba. Riba 

dalam sistem ekonomi Islam merupakan hal yang diharamkan karena mengambil 

sesuatu yang bukan hak milik demi mendapatkan keuntungan. Hal ini pulalah 
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yang menjadi pedoman dalam berdirinya bank syariah. Bank syariah adalah bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah 

bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Tidak 

menawarkan riba tetapi bagi hasil atau margin yang ditetapkan terlebih dahulu 

oleh nisbah antara bagian kentungan yang didapatkan nasabah dan bagian 

keuntungan yang didapatkan oleh bank. 

     Perbankan sebagai lembaga profesional akan selalu memperhatikan 

kepentingan nasabahnya. Karena kenyamanan dan kepuasan nasabah adalah hal 

utama yang harus diperhatikan salah satunya di bidang pelayanan nasabah. Pada 

saat ini nasabah bank menginginkan transaksi yang cepat, mudah, murah dan 

aman serta dapat dilakukan dari mana saja kapan saja, maka self service 

merupakan solusinya. Sebagai contoh, dengan adanya produk berbasis electronic 

channel telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik 

dari sisi waktu dan maupun jangkauan geografis. Hal ini tentunya akan 

meningkatkan volume dan nilai transaksi keuangan secara signifikan.  

     Salah satu pertimbangan nasabah dalam memilih sebuah bank adalah tingkat 

kepercayaan, kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. 

Namun, yang paling mempengaruhi tingkat persaingan yang terjadi antar bank 

adalah faktor fasilitas kemudahan bertransaksi. Ketika faktor-faktor lain sudah 

memuaskan nasabah, maka selanjutnya yang dicari oleh nasabah adalah seberapa 

canggih dan banyak fasilitas yang memberikan kemudahan bertransaksi. Bagi 

bank, kondisi semacam ini dapat dimanfaatkan untuk terus melakukan ekspansi 

terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik lagi. 



 

     Kepuasan saat ini bukan lagi merupakan kesesuaian suatu produk dengan 

standar tertentu, tetapi kepuasan konsumen dilihat dari apakah suatu produk dapat 

memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. Kepuasan ditentukan oleh 

konsumen. Konsumen yang puas terhadap suatu produk jasa akan menciptakan 

loyalitas terhadap perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut.  

     Untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya, sebuah perusahaan harus 

banyak melakukan terobosan-terobosan dan inovasi terhadap kemajuan 

teknologinya dalam melayani kebutuhan konsumen. Apalagi di masa sekarang ini, 

masyarakat cenderung menginginkan segala sesuatu itu mudah, cepat, nyaman, 

bebas. Perusahaan perbankan pun, nasabah umumnya akan memilih bank yang 

mampu memberikan manfaat dan keuntungan maksimal dengan risiko 

pengorbanan yang kecil. Kenyataan yang dialami pada usaha perbankan, bahwa 

nasabah sering berpindah bank demi suatu pelayanan yang baik. Hampir semua 

bank berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang terbaru dan tercanggih, 

supaya tidak ketinggalan dengan bank pesaing, serta dapat menarik minat nasabah 

untuk mencoba produk yang ditawarkannya tersebut.
8
 

      Untuk menyiasati hal tersebut, bank menyediakan layanan electronic channel 

atau dikenal secara luas sebagai e-banking untuk memenuhi kebutuhan melakukan 

transaksi perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM. Dengan 

menggunakan layanan e-channel, nasabah bank tidak perlu lagi bersusah payah 

dan membuang waktu untuk antri di kantor-kantor bank atau ATM. Karena saat 

ini banyak transaksi perbankan dapat dilakukan dimanapun, dan kapanpun dengan 
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mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet, dan handphone. 

Sebagai contoh, transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran 

tagihan, pembelian pulsa isi ulang, ataupun pengecekan mutasi dan saldo 

rekening.
9
  

     Electronic Channel atau e-channel menurut Candra Ahmadi dan Dadang 

Hermawan adalah layanan perbankan yang menggunakan media elektronik, baik 

itu mobile banking, SMS Banking, Internet, Internet bisnis, dan mobile ATM. 

Dengan e-channel, serasa ATM dalam genggaman. Transaksi yang dilakukan 

lewat e-channel juga tidak perlu diragukan lagi keamanannya karena banyak bank 

sudah mendesain sistem keamanan berlapis yang sudah terjamin keandalannya.
10

  

     Kini hampir semua perbankan menerapkan layanan electronic channel atau 

electronic banking tak terkecuali Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah dengan 

layanan e-channel nya mencoba menawarkan suatu teknologi perbankan yang 

praktis, mudah, praktis dan aman untuk digunakan oleh nasabahnya. Sejumlah 

ahli pemasaran mengidentiikasikan bahwa ATM, internet banking dan telephone 

banking sebagai hal yang mendasar dari produk retail banking.  Layanan e-

channel pada bank BRISyariah ini meliputi ATM dan Debit cards, SMSBris, 

MobileBris, Cash Management System (CMS), dan Internet Banking Bris
11

. Pada 

kajian umum, service quality dan kepuasan pelanggan sering di identiikasikan 

sebagai upaya dalam memprediksi kinerja keuangan perusahaan. Oleh karenanya 

bank harus memberikan nilai pelayanan yang tinggi kepada nasabahnya. 
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     Salah satu layanan e-channel adalah internet banking. Fasilitas Internet 

Banking BRI Syariah merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan 

internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan di manapun nasabah berada 

menggunakan personal computer, notebook atau smartphone selama terdapat 

koneksi jaringan internet. Nasabah akan semakin menikmati kemudahan dan 

keamanan dalam bertransaksi. Dengan Internet Banking BRI Syariah, nasabah 

dapat melakukan transaksi non finansial, seperti informasi saldo dan mutasi 

rekening, dan transaksi finansial, seperti transfer antar rekening BRI Syariah, 

transfer Online Antar Bank, SKN (Kliring) dan RTGS. Untuk kenyamanan dan 

keamanan bertransaksi, Internet Banking BRISyariah dilengkapi dengan 

dukungan keamanan jaringan SSL (Secure Socket Layer) bersertifikat Verisign 

128 bit dan e-token BRI Syariah. 

Tabel.1.1 

Perkembangan e-channel Bank BRISyariah 2015-2016 

No E-CHANNEL 2015 2016 

1 Internet Banking 18.349 users 27.023 users 

 Jumlah transaksi 35.593 25.978 

2 SmsBris dan MobileBris 470.715 users 630.912 users 

 Jumlah transaksi 4.864.583 5.610.449 

3 Cash Management 

System (CMS) 

1.959 users 2.324 users 

 Jumlah transaksi 189.783 195.815 

4 Debit Card (transaksi) 32.190.000 29.030.000 



 

5 ATM (transaksi) 14.430.000 17.060.000 

   Sumber: Annual Report BRISyariah 2016 

     Pertumbuhan jumlah user individu internet banking BRI Syariah meningkat 

sebesar 32,09% dari 18.349 user di tahun 2015 menjadi 27.023 user di tahun 

2016. Jumlah volume transaksi internet banking mengalami penurunan seiring 

dengan proses pengembangan dari aspek display, infrastruktur dan fitur yang 

dilakukan di tahun 2016. Melalui proses ini, diharapkan agar kinerja internet 

banking dapat semakin meningkat di tahun 2017
12

. Selain internet banking, 

jumlah transaksi kartu debit (debit card) pun mengalami penurunan yang cukup 

signifikan sedangkan layanan e-channel yang lain mengalami peningkatan yang 

cukup berarti.  

     Dari kutipan laporan keuangan tahunan BRI Syariah di atas dapat diketahui 

bahwa beberapa layanan e-channel mengalami jumlah penurunan volume 

transaksi. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi?  belum diketahui secara pasti apakah 

kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penyebab penurunan jumlah transaksi 

tersebut atau tidak. Di bank BRISyariah cabang Bandar Lampung sendiri belum 

diketahui apakah perkembangan layanan e-channel meningkat atau malah 

mengalami penurunan karena tidak tersedianya data tentang pengguna dan jumlah 

transaksi e-channel di kota Bandar Lampung. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Manajer Operasional Bank BRISyariah KC Bandar Lampung.    

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui penyebab penurunan 
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transaksi tersebut adalah dengan melakukan evaluasi layanan e-channel 

khususnya pada layanan internet banking dan kartu debit.  

     Evaluasi e-channel ini di harapkan akan mampu membantu mengukur kualitas 

pelayanan e-channel terhadap tingkat kepuasan nasabah dan mengidentifikasinya 

untuk dimanfaatkan guna mempertahankan eksistensi BRISyariah di berbagai 

aspek layanan sehingga laba akan terus bertahan dan mampu ditingkatkan. 

     Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Electronic Channel 

(E-Channel) Terhadap Kepuasan Nasabah” (Studi Pada PT Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung). 

 

D. Batasan Masalah 

     Layanan electronic channel (e-channel) yang ada di Bank BRI Syariah 

bermacam-macam. Antara lain ATM atau Debit Cards, SMSBris, MobileBris, 

Internet Banking Bris, dan Cash Management System (CMS). Seperti yang sudah 

dijelaskan pada uraian latar belakang di atas bahwasannya di antara produk-

produk e-channel tersebut perkembangannya cukup meningkat drastis kecuali 

Internet banking dan debit card.  

      Layanan internet banking memang mengalami kenaikan jumlah user 

(pengguna) dari tahun 2015 ke tahun 2016, tetapi ketika jumlah pengguna (user) 

meningkat, jumlah transaksinya malah menurun drastis. Begitu pula dengan 

layanan kartu debit. Seperti halnya dengan internet banking, kartu debit 

mengalami penurunan jumlah transaksi dari tahun sebelumnya (tahun 2015). Oleh 



 

karena itu penulis memberikan batasan masalah untuk penelitian ini yaitu hanya 

berfokus pada debit card (kartu debit) dan internet banking saja. 

 

E. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat di ambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan Internet Banking berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung? 

2. Apakah kualitas pelayanan Debit Card berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung? 

3. Apakah kualitas pelayanan Internet Banking dan Debit Card secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang 

hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atau apa yang harus dilakukan 

dalam penelitian.  Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Internet banking terhadap 

kepuasan nasabah Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Debit card terhadap 

kepuasan nasabah Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung. 



 

c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Internet Banking dan Debit 

card secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Syariah 

KC Bandar Lampung. 

 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Perbankan Syariah 

sebagai salah satu bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

UIN Raden Intan Lampung. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

a) Untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti 

mengenai pengaplikasian layanan electronic channel (e-channel) 

di Bank BRI Syariah kantor cabang Bandar Lampung secara riil. 

b) Dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu 

perbankan yang telah diperoleh selama perkuliahan serta 

menambah pengalaman dalam penelitian. 

2) Bagi Akademisi 

a) Hasil penelitan ini dapat menambah literarur  yang dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi mahasiswa/i Universitas Islam  

Negeri Raden Intan Lampung. 



 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian 

selanjutnya yang nantinya akan meneliti permasalahan serupa. 

3) Bagi Pembaca 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan mengenai electronic channel (e-channel) bagi para 

pembaca dan juga bisa dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai layanan e-channel.  

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Kualitas Pelayanan 

     Menurut Philip Kotler, kualitas pelayanan adalah sebuah kinerja yang dapat 

ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Kinerja ini dapat berupa tindakan 

yang tidak berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan 

terhadap siapapun. Poin utamanya adalah pelayanan merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan oleh seorang penjual kepada pembeli/konsumennya demi 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Perilaku tersebut bertujuan pada 

tercapainya kepuasan pelanggan itu sendiri. 

     Sebuah pelayanan dapat dilakukan pada saat konsumen memilih produk 

maupun setelah selesai melakukan transaksi pembelian produk. Kualitas 

pelayanan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi perusahaan 

karena akan menjadi pelanggan yang royal dan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan.
13

 

 

B. Teori Kepuasan Konsumen 

     Menurut Sumarwan Teori Kepuasan (The expectancy disconfirmation model) 

adalah model yang menjelaskan proses terbentuknya kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen, yaitu merupakan dampak perbandingan harapan konsumen sebelum 

pembelian atau konsumsi dengan kinerja sesungguhnya yang diperoleh 

konsumen. Hasil perbandingan tersebut akan dikelompokkan menjadi 
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disconfirmation dan confirmation. Secara rinci hasil dampak perbandingan 

meliputi:
14

 

a. Positive disconfirmation, terjadi jika kinerja sesungguhnya (actual 

performance) lebih besar daripada harapan (performance expectation) 

konsumen. 

b. Simple confirmation, terjadi jika kinerja sesungguhnya sama dengan harapan 

konsumen. 

c. Negative disconfirmation, terjadi apabila kinerja sesungguhnya lebih kecil dari 

harapan konsumen. 

 

C. Bank Syariah 

1. Definisi Bank Syariah 

     Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai 

arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya 

bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang 

datang dilaksanakan di atas meja. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank 

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.
15

 

     Bank Islam atau yang selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah 

bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau 
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yang biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau 

perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada 

Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain Bank 

Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

pengedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah 

islam.
16

 

     Antonio dan Perwataatmdja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu 

Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.
17

 

a. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah Islam. 

b. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, adalah 

bank yang tatacara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-

quran dan Hadits, sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah 

Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tatacara ber-

muamalat dalam Islam. 

     Berdasarkan pengertian diatas, bermuamalat secara Islam itu adalah 

terbebas dari hal  yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba (bunga), 

kegiatan maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan terbebas dari perkara yang 

tidak sah (bathil). Bank syariah atau bank islam memiliki keistimewaan bilan 

dibandingkan dengan bank konvensional. Keistimewaan itu terletak pada 
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sistem pengoperasionalnya yang tidak menerapkan riba. Agar lebih jelas 

berikut adalah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
18

 

NO BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL 

1 Investasi, hanya untuk proyek dan 

produk yang halal serta 

menguntungkan. 

Investasi, tidak  

mempertimbangkan halal atau 

haram asalkan proyek yang 

dibiayai menguntungkan. 

2 Return yang dibayar dan/atau 

diterima berasal dari bagi hasil atau 

pendapatan lainnya berdasar 

prinsip syariah.  

Return baik yang dibayar kepada 

nasabah penyimpan dana dan 

return yang diterima dari nasabah 

berupa bunga. 

3 Perjanjian dibuat dalam bentuk 

akad sesuai dengan syariah Islam. 

Perjanjian menggunakan hukum 

positif yang berlaku. 

4 Orientasi pembiayaan, tidak hanya 

untuk keuntungan akan tetapi juga 

falah oriented, yaitu berorientasi 

pada kesejahteraan masyarakat. 

Orientasi pembiayaan untuk 

memperoleh keuntungan atas dana 

yang dipinjamkan. 

5 Hubungan antara bank dan nasabah 

adalah sebagai mitra. 

Hubungan antara bank dan nasabah 

adalah sebagai kreditur dan 
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debitur. 

6 Dewan pengawas terdiri atas BI, 

Bapepam, Komisaris, dan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 

Dewan pengawas hanya terdiri dari 

BI, Bapepam, dan Komisaris. 

7 Penyelesaian sengketa diupayakan 

diselesaikan secara musyawarah 

antara bank dan nasabah, melalui 

peradilan agama. 

Penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan negeri.
19

 

 

     Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional yaitu 

terletak pada pembagian keuntungan, dimana bank konvensional menerapkan 

sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Berikut 

adalah perbedaan antara bunga dan bagi hasil: 

a. Bagi hasil, sistem ini meliputi tata cara pengembalian hasil usaha antaa 

pemilik dana (shahibul mal) dengan pengelola dana (mudharib). Pembagian 

hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana 

maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Sistem bagi hasil 

berdasarkan kesepakatan di awal saat akad. Terdapat beberapa jenis bagi 

hasil, antara lain: 

1) Profit sharing, yaitu sistem pembagian keuntungan yang didapat dari 

suatu usaha 
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2) Gross Profit Sharing, yaitu pendapatan usaha dikurangi harga pokok 

biaya produksi. 

3) Revenue Sharing, yaitu pendapatan usaha yang dijadikan dasar 

perhitungan. 

b. Sistem bunga, Ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak 

mengenal prinsip bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang 

haram (terlarang) hukumnya.
20

 Riba adalah pengambilan tambahan secara 

batil dalam suatu transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang 

bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Jenis-jenis riba adalah 

sebagai berikut:
21

 

1) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

disyaratkan terhadap orang yang berhutang (muqtaridh). 

2) Riba Jahiliyyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si 

peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang 

ditetapkan. 

3) Riba Fadhl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau 

takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk 

dalam jenis barang ribawi. 

4) Riba Nasi’ah, yaitu penanggulahan penyerahan atau penerimaan jenis 

barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. 
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2. Dasar Hukum Perbankan Syariah 

a. Landasan Hukum Islam 

1) Al-Quran surat Al-Baqarah: 275 

        

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-

beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli 

dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)
22

 

2) Hadits 

 

Artinya: Dari Jabir RA dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat 

pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan 

saksi-saksinya”. (HR Muslim).
23
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b. Landasan Hukum Positif 

1) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perbankan syariah adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
24

 

2) Beberapa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan Peraturan Bank 

Indonesia (PBI)  mengenai Perbankan syariah
25

  

a) PBI No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.  

b) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/25/DPbS perihal Uji 

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah. 

 

3. Karakteristik Bank Syariah 

      Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain; asas kemitraan, 

keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha 

perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan 

implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan prinsip antara lain sebagai 

berikut:
26
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a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk 

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money) 

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas 

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif 

e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang 

f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat 

berikut ini:
27

 

a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman 

b. Bukan riba 

c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain 

d. Tidak ada penipuan (gharar) 

e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan 

f. Tidak mengandung unsur judi (maysir). 

     Jadi dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang 

memang telah diatur oleh syariah atau ajaran islam berkaitan dengan harta, 

uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya. 

 

4. Tujuan Bank Syariah 

     Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank 

konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan 

kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan 
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sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga 

bertujuan sebagai berikut :
28

  

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan 

kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari 

masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat 

mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan 

nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil ini akan memunculkan 

usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat 

mengurangi pengangguran.  

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan 

karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank 

yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank 

syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha 

ekonomi kerakyatan.  

c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku 

bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.  

d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, 

tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.  

5. Fungsi Bank Syariah 

     Berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 
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menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi 

sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari 

zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda 

terhadap nasabah atau ta’zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola 

zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal 

dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

     Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beberapa 

skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya 

empat fungsi, yaitu fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial, dan 

fungsi jasa keuangan. Keempat fungsi tersebut akan dibahas secara detail 

sebagai berikut:
29

 

a. Fungsi Manajer Investasi 

          Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, 

khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak 

sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul mal) dalam hal dana 

tersebut harus disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana 

yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan 

antara bank syariah dan pemilik dana. Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, 

bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentase 

pendapatan yang diperoleh. 
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b. Fungsi Investor 

          Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor 

(pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh 

bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan 

resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam 

menginvestasikan dana bank syariah harus, menggunakan alat investasi 

yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi 

akad jual beli (murabahah, salam, istishna), akad investasi (mudharabah 

dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya 

bittamlik) dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah. 

c. Fungsi Sosial 

          Fungsi sosial bank syariah merupakan suatu yang melekat pda bank 

syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah 

dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infaq, shadaqah, 

dan wakaf  (ZISWAF) dan instrumen Qardhul Hasan. 

d. Fungsi Jasa Keuangan 

          Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah 

berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, 

transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credits, dan 

lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan 

keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan 

skema yang sesuai dengan prinsip syariah. 

 



 

6. Sistem Operasional Bank Syariah 

     Sistem operasional bank syariah terdiri atas sistem penghimpunan, sistem 

penyaluran dana yang dihimpun dan sistem penyediaan jasa keuangan. Jika 

dibandingkan antara sistem operasional bank syariah dengan bank 

konvensional, perbedaannya terletak pada mekanisme pemerolehan 

keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana bank.  

     Mekanisme pemerolehan keuntungan pada bank konvensional 

menggunakan sistem bunga, yaitu sistem yang menjanjikan pihak yang 

menyimpan uangnya atau yang menyalurkan dananya dengan presentase 

tertentu terhadap dana yang disimpan atau disalurkan. Dengan demikian, 

pemerolehan pendapatan oleh penabung atas uang yang ditabungkan tidak 

memiliki kaitan dengan pendapatan yang diperoleh bank dari mekanisme 

penyaluran dananya. Dalam hal ini, nasabah bank konvensional bisa langsung 

menghitung pendapatan yang akan diterimanya dari bank pada saat ia 

menyimpan uangnya di bank konvensional. Sistem ini masuk kedalam kategori 

riba dan dilarang oleh agama Islam.  

     Berbeda dengan bank konvensional, mekanisme pemerolehan keuntungan 

nasabah penabung pada penghimpunan dana bank syariah terkait dengan hasil 

pemerolehan pendapatan pada kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah. Hal 

ini disebabkan karena bank syariah menggunakan prinsip penghimpunan dana 

yang berbeda dengan bank konvensional.
30
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Gambar 2.1 

Skema Sistem Operasional Bank Syariah
31
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D. Produk Dan Jasa Bank Syariah 

     Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di 

bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan 

keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada 

mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian 

pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. 

     Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok, yaitu:
32

 

1. Produk penyaluran dana 

2. Produk penghimpunan dana 

3. Produk jasa. 

     Produk-produk tersebut yang ditawarkan bank kepada nasabahnya dengan 

penjelasan sebagai berikut:
33

 

 

1. Produk Penyaluran Dana 

a. Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

     Akad jual beli dilaksanakan karena terdapat pemindahan kepemilikan 

barang. Keuntungan bank dijabarkan di depan, dan juga harga yang dijual. 

Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi 

bank syariah, antara lain: 

1) Ba’i Al Murabahah adalah jual beli dengan harga dasar ditambahkan 

keuntungan yang disetujui diantara pihak bank dengan nasabah, dalam 
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cara ini pihak bank menjelaskan harga barang kepada nasabah yang kelak 

bank memberikan bagi hasil dalam jumlah tertenu sesuai yang menjadi 

kesepakatan. Murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI  Nomor 

04/DSN-MUI/IV/2000. 

2) Ba’i Assalam adalah dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan 

pemesan memberikan uangnya di tempat akad berdasarkan dengan harga 

barang yang dipesan dan sifat barang yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima 

pesanan dan pembayaran dilaksanakan dengan cepat atau segera. Jual 

beli salam diatur dalam Fatwa DSN-MUI  Nomor 05/DSN-

MUI/IV/2000. 

3) Ba’i Al Istishna adalah bagian dari Ba’i Assalam tetapi ba’i al ishtishna 

seringkali dipakai dalam bidang manufaktur. Semua ketentuan Ba’i 

Ishtishna ikut dalam ketentuan Ba’i Assalam tetapi pembayaran dapat 

dilaksanakan beberapa kali. Jual beli istishna’ diatur dalam Fatwa DSN-

MUI  Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. 

b. Prinsip Sewa (Ijarah)  

      Ijarah ialah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa 

dengan cara sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa. Di dalamnya bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan 

cara biaya yang sudah disetujui secara nyata sebelumnya atau telah 

disepakati sebelumnya. Pembiayaan ijarah diatur dalam Fatwa DSN-MUI 

Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. 



 

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)  

Ada dua jenis produk didalam prinsi bagi hasil atau syirkah, yakni: 

1) Musyarakah 

     Adalah salah satu produk syariah yang mana ada dua pihak atau 

lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki 

bersama. Dimana semua pihak memadukan sumber daya yang telah 

dimiliki baik yang dalam bentuk wujud nyata atau fisik atau tidak 

berwujud. Diantara hal ini semua pihak yang bekerja sama 

berkontribusi yang dimiliki baik dalam bentuk dana, barang, 

kemampuan, ataupun aset lain. Ketentuan didalam musyarakah adalah 

pemilik modal mempunyai hak dalam menentukan kebijakan usaha 

yang digerakkan pelaksana proyek. Musyarakah diatur dalam Fatwa 

DSN-MUI  Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. 

2) Mudharabah 

     Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana pemilik 

modal percaya terhadap modal kepada pengeloa dengan perjanjian 

pembagian keuntungan. Perbedaan yang menjadi dasar diantara 

musyarakah dan mudharabah adalah kontribusi terhadap manajemen 

dan keuangan pada masyarakah diberikan dan dipunyai dua orang atau 

lebih, sedangkan pada mudharabah modal dimiliki hanya satu pihak 

saja. Mudharabah diatur dalam Fatwa DSN-MUI  Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000. 

 



 

2. Produk Penghimpunan Dana 

     Produk penghimpun dana didalam bank syariah antara lain giro, tabungan 

dan deposito. Prinsip yang diterapkan didalam bank syariah yaitu: 

a. Prinsip Wadiah  

     Diterapkannya prinsip wadiah yang dilaksanakan adalah wadiah yad 

dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan 

wadiah amanah, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas 

keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan 

tersebut. Dan pada wadiah amanah harta titipan tidak dapat dimanfaatkan 

oleh yang dititipi. 

b. Prinsip Mudharabah  

     Di prinsip mudharabah, deposan atau penyimpan dana bertindak sebagai 

pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang 

disimpan oleh bank dimanfaatkan untuk melaksanakan pembiayaan, dalam 

hal ini apabila bank memanfaatkannya untuk pembiayaan mudharabah, 

maka bank mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang bisa saja terjadi. 

Berdasarkan kewenganan yang diperoleh pihak penyimpan, maka prinsip 

mudharabah dibedakan menjadi tiga bagian, yakni:
34

 

1) Mudharabah Mutlaqah  

     Adalah prinsip yang bisa berupa tabungan dan deposito, sehingga 

terdapat dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 
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Tidak terdapat pembatasan dari bank untuk memanfaatkan dana yang 

sudah dihimpun. 

2) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet  

     Adalah jenis simpanan khusus dan pemilik dapat membuat syarat-

syarat khusus yang wajib dipatuhi oleh bank. Seperti contohnya 

disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu. 

3) Mudaharabah Muqayyadah Off Balance Sheet  

     Adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksanan usaha dan bank 

sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha 

juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi bank 

dalam menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya. 

 

3. Produk Jasa Perbankan 

          Selain dapat melaksanakan aktivitas menghimpun dana dan menyalurkan 

dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan 

imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:
35

 

a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)  

     Adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang tidak sama tetapi harus 

dilaksanakan di waktu yang sama. Bank memperoleh keuntungan untuk jasa 

jual beli ini. Sharf diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-

MUI/III/2002. 
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b. Ijarah (Sewa)  

     Adalah aktivitas menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata 

laksana adminstrasi dokumen (custodian), dalam aktivitas ini bank 

memperoleh keuntungan sewa dari jasa tersebut. Safe Deposit Box diatur 

dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002. 

c. Hawalah (Pengalihan hutang) 

          Hawalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Bank mendapatkan 

biaya ganti atas jasa pemindahan utang piutang. Dalam praktek perbankan 

syariah, fasilitas hawalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier 

mendapatkan modal agar dapat melanjutkan produksinya. Hawalah diatur 

dalam fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002. 

d. Rahn (Gadai) 

          Rahn adalah pelimpahan atas suatu kekuasaan (barang) oleh nasabah 

kepada bank untuk mendapatkan sejumlah dana dan oleh karenanya bank 

berhak mendapatkan sejumlah imbalan. Rahn diatur dalam Fatwa DSN-

MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.  

e. Qardh 

          Akad Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan 

dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara 

sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardh diatur dalam 

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 

 

 



 

f. Wakalah (Perwakilan) 

     Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada 

bank dan atas jasanya tersebut bank berhak mendapat imbalan tertentu. Atau 

dengan kata lain wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana 

pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk 

bertindak atas nama pihak pertama. Diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 

10/DSN-MUI/IV/2000. 

g. Kafalah (Penjaminan) 

     Kafalah adalah akad penjaminan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. 

Dalam praktek perbankan terdapat pengalihan tanggung jawab nasabah 

kepada bank dan atas jasanya bank berhak meminta imbalan. Kafalah diatur 

dalam fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000.  

 

E. Layanan 

1. Definisi Layanan 

     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian layanan adalah 

perihal atau cara melayani, pelayanan adalah kemudahan yang diberikan 

sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.
36

 Menurut Kotler definisi 

pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 
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suatu pihak kepada pihak lain, yang dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun.
37

 

2. Dimensi Kualitas Pelayanan 

     Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas 

pelayanan. Unsur-unsur kualitas pelayanan merupakan hasil temuan penelitian 

dari teori kualitas pelayanan yang disampaikan oleh A. Pasuraman. Sebagai 

salah satu tokoh pionir dalam pengukuran kualitas pelayanan, pasuraman 

mencetuskan dimensi servqual. Dimensi ini dibuat untuk mengukur kualitas 

pelayanan dengan menggunakan suatu kuesioner. Teknik servqual dapat 

mengetahui seberapa besar jarak harapan pelanggan dengan ekspektasi 

pelanggan terhadap pelayanan yang diterima. Servqual memiliki lima dimensi, 

diantaranya adalah:
38

 

a. Tangibles 

Tangibles adalah bukti konkret kemampuan suatu perusahaan untuk 

menampilkan yang terbaik bagi pelanggan. Baik dari sisi fisik  tampilan 

bangunan, fasilitas, perlengkapan, teknologi pendukung, hingga 

penampilan karyawan. 

b. Reliability 

Reliability adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, 

tidak ada kesalahan, sikap simpatik dan sebagainya. 
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c. Responsiveness  

Responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau 

responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah 

dimengerti. 

d. Assurance 

Assurance adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan 

santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki 

sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. 

e. Empathy 

Empathy adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi 

kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan 

konsumen secara akurat dan spesifik.  

3. Kualitas Pelayanan Menurut Perspektif Islam 

     Menurut Thorik G. Dan Utus H pentingnya memberikan pelayanan yang 

berkualitas disebabkan pelayanan (service) tidak hanya sekedar mengantarkan 

dan melayani. Servis berarti mengerti, memahami, dan merasakan sehingga 

penyampaiannya pun akan mengenai heartshare konsumen dan pada akhirnya 

memperkokoh posisi dalam mind share konsumen. Dengan adanya heartshare 

yang tertanam, loyalitas konsumen pada produk atau usaha perusahaan tidak 

diragukan.
39

 

     Dalam ibadah, hukum yang berlaku adalah bahwa semua dilarang, kecuali 

yang ada ketentuannya berdasarkan al-quran dan hadits. Sedangkan dalam 
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urusan muamalat, semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. 

Ini berarti ketika suatu transaksi muncul dimana belum dikenal sebelumnya 

dalam hukum Islam, transaksi tersebut dapat diterima kecuali terdapat 

implikasi dari dalil al-Quran dan al-Hadits yang melarangnya secara implisit 

maupun eksplisit. Jadi dalam bidang muamalat semua transaksi diperbolehkan 

kecuali yang diharamkan. Meskipun dalam kosa kata fiqh Islam tidak 

mengenal kata “bank”, namun sesungguhnya bukti-bukti sejarah menyatakan 

bahwa fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktekkan oleh umat muslim, 

bahkan sejak zaman nabi Muhammad SAW.
40

 

     Perusahaan perbankan khususnya perbankan syariah haruslah selalu 

memperhatikan kepentingan nasabahnya. Karena bank adalah lembaga yang 

bergerak di bidang pelayanan jasa keuangan. Walaupun begitu, setiap 

berhubungan dengan nasabah atau calon nasabah bank harus memperhatikan 

hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad. Adapun yang harus 

diperhatikan dalam memberikan layanan atau memasarkan produk yang sesuai 

syariat Islam adalah:
41

 

a. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara 

kedua belah pihak, jadi dalam memasarkan produk atau memberikan 

pelayanan tidak boleh ada unsur memaksa kepada nasabah atau calon 

nasabah. 
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b. Setiap berhubungan dengan para nasabah atau calon nasabah harus 

menjelaskan tentang produk-produk secara detail tanpa menutup-nutupi hal 

sebenarnya. Allah SWT berfirman dalam QS As-Syu’ara: 181-183:
42

 

                            

                      

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang 

lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu 

merugikan manusia dengan mengurangi haknya dan janganlah membuat 

kerusakan di bumi. (As-Syu’ara:181-183) 

c. Kejujuran komunikasi, aspek kejujuran komunikasi didasarkan pada data 

dan fakta. Dalam al-Quran kejujuran diistilahkan dengan amanah, ghoir al 

takdzib, shiddiq, dan al-haq. Dengan dasar sitilah-istilah  tersebut, maka 

seseorang tidak akan berkomunikasi secara dusta.
43

 

d. Berbuat adil yaitu dengan cara tidak melampaui batas atau mengambil 

keuntungan yang tidak pantas dari kemalangan orang. Allah SWT 

berfirman dalam QS An Nisa: 58: 

                              

                          

Artinya: Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum  di antara 

manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-
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baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha 

Mendengar, Maha Melihat. (QS An Nisa:58) 

e. Kebersihan adalah dasar pokok dalam Islam, Islam dan kebersihan tidak 

dapat dipisahkan. Kebersihan meliputi segala sesuatu baik ucapan maupun 

perbuatan dan lain sebagainya.
44

 

 

F. Electronic Channel (E-Channel) 

1) Definisi Electronic Channel (E-Channel) 

     Menurut Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan dalam bukunya E-

Business & E-Commerce, yang dimaksud e-channel adalah layanan perbankan 

menggunakan media elektronik, baik itu mobile, SMS, internet, internet bisnis, 

dan mobile-ATM. Dengan e-channel, serasa ATM ada dalam genggaman. 

Transaksi yang dilakukan lewat e-channel juga tidak perlu diragukan lagi 

keamanannya karena banyak bank sudah mendesain sistem keamanan berlapis 

yang sudah terjamin keandalannya.
45

  

     Pada dasarnya e-channel  sama seperti e-banking yaitu layanan perbankan 

yang menggunakan media elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan 

Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, layanan e-banking adalah Layanan 

Perbankan Melalui Media Elektronik atau selanjutnya disebut Electronic 

Banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh 
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informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui 

media elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, 

internet banking, mobile banking. Layanan e-banking merupakan pelayanan 

jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi-komunikasi dan melakukan transaksi perbankan 

melalui jaringan internet. 

 

2) Layanan Electronic Channel (E-channel) 

     Electronic channel terdiri atas berbagai jenis layanan, antara lain yaitu 

ATM, kartu debit, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, dan Cash 

Management System (CMS.) 

a. ATM (Authomated Teller Machine) 

     Salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam penggunaan 

kartu kredit adalah mesin Authomated Teller Machine (ATM). Pengertian 

ATM dewasa ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang 

artinya Anjungan Tunai Mandiri. ATM adalah mesin pengganti teller yang 

dapat melanjutkan instruksi pengiriman dana.
46

  

          Menurut PBI No.11/11/PBI/2009 pengertian kartu ATM adalah APMK 

yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau 

pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu harus dipenuhi 

seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu 

pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun 
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dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
47

 Pelayanan yang 

diberikan ATM antara lain:
48

 

1) Penarikan uang tunai. Nasabah dapat menarik uang tunai di berbagai 

ATM yang memiliki hubungan dengan bank penerbit. Besarnya jumlah 

penarikan tergantung dari limit yang diberikan atau sisa saldo yang 

tersedia dalam ATM yang bersangkutan. 

2) Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan giro 

(BG). 

3) Dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. 

4) Dapat digunakan untuk melihat atau mengecek saldo rekening nasabah. 

Manfaat lain yang dapat diberikan oleh ATM di samping yang di atas adalah:
49

 

1) Praktis dan mudah dalam pengoperasian mesin ATM. 

2) Melayani keperluan nasabah 24 jam termasuk hari libur. 

3) Menjamin keamanan dan privacy. 

4) Memungkinkan mengambil uang tunai lebih dari 1 kali sehari. 

5) Terdapat diberbagai tempat yang strategis. 

 

b. Kartu Debit (Debit Card) 

     Menurut PBI No. 11/11/PBI/2009, yang dimaksud dengan kartu debit 

adalah APMK yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas 
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kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi 

pembelanjaan, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan 

mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau 

lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

     Kartu debit (debit card), yang dapat digunakan sepanjang pemegang 

kartu memiliki rekening pada institusi penerbit kartu, memerikan hak pada 

pemegang kartu untuk menarik dana tunai dan untuk keperluan membayar 

harga barang- barang dan jasa atas beban rekening pemegang kartu hingga 

batas jumlah dana yang tersedia di rekeningnya itu. 

     Kartu debit dapat digunakan sepanjang pemegang kartu tidak melampaui 

saldo yang tersedia di dalam rekeningnya. Tidak ada beban bunga yang 

timbul akibat transaksi. Untuk penarikan uang tunai dan pembayaran harga 

barang dan jasa tersebut, rekening nasabah didebit seketika oleh penerbit 

kartu. Kartu debit tidak memberikan fasilitas  kredit apapun kepada 

pemegang kartu.  

      Pada umumnya, institusi penerbit kartu tidak membebankan biaya atas 

penggunaan kartu, kecuali bila membeli mata uang lain melalui institusi lain 

yang berbeda dengan institusi penerbit kartu. Institusi penerbit kartu dapat 

dapat membebankan biaya atas penerbitan kartu atau dapat pula tidak 

membebankan biaya apapun. Beberapa institusi membebankan fee kepada 



 

pihak penerima pembayaran (merchant) sebesar presentase tertentu dari 

nilai transaksi.
50

 

c. SMS Banking 

     Adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung 

melalui telepon selular  dengan menggunakan media  SMS (short message 

services). Jenis Transaksi yang dapat dilakukan antara lain :
51

 

1) Informasi saldo 

2) Transfer dana  

3) Pembayaran  PLN dan Telkom 

4) Pembelian pulsa isi ulang 

d. Mobile Banking 

    Arti istilah Mobile banking dianggap berkaitan erat dengan pegertian 

berikut atau disingkat dengan M-Banking. Fasilitas perbankan melalui 

komunikasi bergerak seperti handphone. Dengan penyediaan fasilitas yang 

hampir sama dengan ATM kecuali mengambil uang cash. Hampir semua 

bank di Indonesia telah menyediakan fasilitas M-Banking baik berupa 

SIMtolkit (Menu Layanan Data) maupun sms plain (sms manual) atau 

dikenal dengan istilah sms banking. Untuk operator GSM  sudah support 

untuk transaksi via mobile banking namun untuk operator CDMA masih ada 

yang belum mendukung layanan mobile banking. 

     Operator GSM yang sudah mendukung layanan mobile banking yaitu 

Telkomsel (KartuHalo, Simpati, AS), Indosat (Matrix, Mentari, IM3), XL 
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(Xplore, XL Bebas, XLJempol), 3 (3Postpaid, 3Prepaid). Operator CDMA 

yang sudah mendukung layanan mobile banking yaitu Fren, Star-One, 

Flexi. Sedangkan operator terbaru Axis dan Hepi, sedang dalam taraf 

pengembangan mengikuti layanan mobile banking operator lainnya.
52

   

      Mobile Banking adalah aplikasi berbasis SMS untuk mengakses 

rekening tabungan kapanpun dan dimanapun. Aplikasi mobile ini 

memudahkan nasabah untuk melakukan transfer dana, pembelian isi ulang 

pulsa, pembayaran tagihan dan pembayaran donasi (Zakat, Infaq, Shodaqoh, 

Wakaf, Qurban). 

      Mobile Banking menggunakan teknologi SMS binary untuk memastikan 

keamanan dan kenyamanan pengguna. Walaupun aplikasi ini menggunakan 

jalur SMS, namun Mobile Banking dapat membuat pesan dan verifikasi PIN 

nasabah terenkripsi. Pesan dan verifikasi PIN akan secara aman terkirim 

tanpa harus menyimpan di sent items ponsel nasabah. 

e. Cash Management System (CMS) 

     CMS adalah layanan elektronik yang menyajikan layanan berupa 

transaksi finansial, antara lain transfer antar rekening atau ke rekening bank 

lain, payroll systems, pembayaran tagihan hingga sistem laporan 

pembayaran, dan non finansial (informasi saldo, laporan historis transaksi, 

dan download sebagai media penyajian laporan keuangan) melalui media 

microsite.  
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     Fitur tersebut juga dapat diaplikasikan dengan fitur layanan lainnya 

seperti payroll systems (pembayaran gaji karyawan), co-branding card 

(penyediaan kartu keanggotaan yang dapat juga digunakan untuk 

bertransaksi, berbelanja, dan sebagainya), university payment (pembayaran 

transaksi kemahasiswaan terkait dengan pendidikan, seperti pembayaran 

uang kuliah, uang gedung, uang semester, dan biaya perkuliahan lainnya 

yang diakomodasikan ke dalam menu ATM), SMS Banking (informasi 

perbankan melalui ponsel), Web Banking, penyediaan mesin EDC, mesin 

ATM hingga ke pembukaan kantor kas, sebagai bentuk pelayanan terbaik.
53

 

f. Internet Banking 

1) Definisi Internet Banking 

    Menurut Bank Indonesia, Internet Banking merupakan salah satu 

pelayanan jasa bank yang memungkinan nasabah untuk memperoleh 

informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan 

melalui jaringan internet. Jenis kegiatan internet banking dibedakan menjadi 

3 (tiga), yaitu Informational Internet Banking, Comunicative Internet 

Banking, dan Transactional Internet Banking.
54

 Jadi, Internet Banking 

merupakan salah satu jasa layanan Bank melalui jaringan internet yang 

memungkinkan nasabah untuk mendapatkan jasa dan layanan perbankan 

seperti memperoleh informasi dan melakukan transaksi perbankan. 

     Informal Internet Banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah 

dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan 
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eksekusi transaksi (execution of transaction). Communicative Internet 

Banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk 

komunikasi atau melakukan transaksi dengan bank penyedia layanan 

internet banking secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi. 

Transactional Internet Banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah 

untuk melakukan transaksi dengan bank penyedia intenet banking untuk 

melakukan eksekusi dan transaksi. 

     Menurut Turban et al, Internet banking adalah perbankan yang 

menggunakan internet yang memungkinkan dilakukannya pembayaran 

tagihan, mendapatkan pinjaman dari bank, atau melakukan transfer antar 

rekening. Sedangkan menurut Furst mendefinisikan internet banking 

sebagai saluran perpanjangan jarak jauh untuk mengantarkan jasa-jasa 

perbankan.
55

 

     Internet Banking adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui 

jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun 

nasabah berada menggunakan Personal Computer, Laptop, Notebook atau 

smartphone. Internet Banking akan memberikan kemudahan, kepraktisan, 

keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi 

secara online. Dengan layanan Internet Banking, transaksi dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja, selama terdapat koneksi jaringan internet. 

Internet Banking dapat membantu nasabah dalam hal:
56
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a) Melakukan transaksi non finansial (spt: informasi saldo, mutasi rekening) 

dan transaksi finansial (spt: transfer Antar Rekening, transfer Online 

Antar Bank, Kliring SKN dan RTGS). 

b) Melakukan proses pembayaran tagihan bulanan dan transaksi pembelian 

kebutuhan. 

2) Keuntungan menggunakan layanan Internet Banking 

a) Hemat waktu, karena nasabah tidak perlu meninggalkan meja kerja untuk 

melakukan aktivitas perbankan, cukup menggunakan PC, Laptop atau 

smartphone yang telah terkoneksi dengan jaringan internet. 

b) Aman, dilengkapi sistem keamanan berlapis dengan dukungan keamanan 

jaringan SSL (Secure Socket Layer). 

c) Transaksi Real Time Online, karena dapat dilakukan kapanpun, dan 

dimanapun melalui jaringan internet. 

d) Satu akses untuk semua produk, dengan login hanya menggunakan satu 

user ID dan dapat sekaligus mengakses seluruh rekening yang dimiliki.
57

 

3) Keamanan Internet Banking 

     Menurut Raharjo, aspek keamanan yang harus dijaga pada internet 

banking adalah:
58

 

1) Confidentiality: Di mana data-data harus diamankan dari penyadapan. 

2) Integrity : data tidak boleh diubah tanpa izin yang berhak 

3) Authentication : untuk meyakinkan identitas nasabah berdasar identitas di 

situs web. 
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4) Non-repudiation : terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time 

pada situs web. 

4) Peraturan mengenai Internet Banking 

     Menurut Sabirin, bagi bank penyelenggara secara umum terdapat empat 

risiko manajemen yang terkait dengan penggunaan internet banking, antara 

lain sebagai berikut:
59

 

1) Technology risk, yang berhubungan dengan kehandalan dan keamanan 

sistem dari berbagai bentuk manipulasi ataupun pembobolan. 

2) Reputational risk, yang berkaitan erat dengan corporate image dari bank 

itu sendiri apabila pelayanan internet banking-nya tidak berjalan dengan 

baik. 

3) Outsourcing risk, apabila bank yang bersangkutan sering menggunakan 

jasa pihak ketiga sebagai Internet Service Provider (ISP), sehingga 

kemungkinan layanan ISP pada suatu waktu dapat mengalami gangguan. 

4) Legal risk, di mana aspek hukum internet banking saat ini masih belum 

diatur secara jelas dan lengkap. 

     Di bidang pengawasan bank, Bank Indonesia telah cukup lama melakukan 

antipasti, yaitu melalui pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 

27/164/Kep/Dir pada tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan  Teknologi 

Sistem Informasi oleh bank. Surat Keputusan tersebut memuat mengenai 

kewajiban melapor oleh kepada Bank Indonesia apabila bank yang 

bersangkutan memanfaatkan atau mengembangkn Teknologi Informasi. 
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Namun demikian, peraturan mengenai internet banking yang baru diterbitkan 

pada tahun 2004 yang berupa Surat Edaran Bank Indonesia. 

     Pada tanggal 20 April 2004, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran 

No. 6/18/DPNP perihal Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa 

Bank Melalui Internet (Internet Banking). Surat Edaran tersebut diterbitkan 

sehubungan dengan semakin berkembangnya pelayanan jasa perbankan 

melalui internet banking dan sebagaipelaksana lebih lanjut dari Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Nomor 

4292) serta keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR 

tentang penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.
60

 

G. Kepuasan Nasabah 

1. Definisi Kepuasan 

      Satisfaction berasal dari bahasa latin, yaitu satis yang berarti enough atau 

cukup dan facere yang berarti to do atau melakukan. Dalam konteks teori 

customer behavior, kepuasan lebih banyak didefinisikan dari perspektif 

pengalaman konsumen setelah menggunakan suatu produk atau jasa. Kepuasan 

adalah respons pemenuhan dari konsumen. Kepuasan adalah hasil penilaian 

konsumen bahwa produk atau jasa pelayanan telah memberikan tingkat 

kenikmatan dimana tingkat pemenuhan ini bisa lebih atau kurang. 
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Berikut adalah definisi kepuasan menurut para ahli:
61

 

a. Handi Irawan dalam buku Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 

produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk dan jasa yang 

sanggup memberikan sesuatu yang dicari oleh konsumen sampai pada 

tingkat cukup. 

b. Menurut Mowen dan Minor, kepuasan konsumen didefinisikan sebagai 

keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa setelah 

mereka memperoleh dan menggunakannya. Ini merupakan penilaian 

evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi pembelian khusus 

dan pengalaman menggunakan atau mengonsumsi barang atau jasa tersebut. 

c. Brown berpendapat bahwa kepuasan konsumen adalah suatu kondisi dimana 

kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap sebuah produk atau 

jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan atau pelayanan dari produk 

dan jasa. Konsumen yang puas akan mengonsumsi produk tersebut secara 

terus-menerus, mendorong konsumen untuk loyal terhadap produk atau jasa 

tersebut dan dengan senang hati mempromosikan produk dan jasa tersebut 

kepada orang lain dari mulut ke mulut. 

 

2. Prinsip Kepuasan Pelanggan 

     Kajian tingkat kepuasan suatu produk (barang atau jasa) dalam bentuk 

penelitian dapat diterapkan langsung pada atribut produk atau dimensi tertentu 

yang menjadi fokus kajian. Dimensi kualitas dapat dipilah menjadi kualitas 
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pelayanan dan kualitas produk. Setiap dimensi terdiri dari sub-sub dimensi 

yang dapat dijadikan dasar pijakan untuk mengidentifikasi atribut yang 

dipertimbangkan dalam suatu penelitian.  

     Matzler dan Hinterhuber menyatakan bahwa bank yang berhasil 

memberikan kepuasan yang sangat sempurna kepada nasabah dan dapat 

mencapai 40 persen lebih mungkin menjadi nasabah yang setia daripada 

nasabah hanya sekedar puas saja.
62

 

     Menurut Handi Irawan, ada sepuluh prinsip kepuasan pelanggan yang harus 

diperhatikan untuk merebut hati mereka agar dapat memenangkan persaingan, 

yaitu:
63

 

a. Memulai dengan percaya akan pentingnya kepuasan pelanggan, menanam 

kepuasan menuai laba. 

b. Memilih pelangan yang benar untuk membangun kepuasan pelanggan. 

Pilihlah pelanggan anda baru kemudian puaskan. 

c. Memahami harapan pelanggan, mengontrol harapan, dan menggali harapan 

pelanggan adalah kunci. 

d. Mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan: faktor-

faktor pendorong, kepuasan dimulai dari pabrik, dimensi kualitas produk, 

dimensi kualitas pelayanan (tangible,realibility, responsiveness, assurance, 

dan emphaty). 

e. Faktor emosional (estetika, self expressive value dan brand personality) 

adalah faktor penting yang memengaruhi kepuasan pelanggan. 
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f. Pelanggan yang komplain (kepuasan melalui komplain, manangani keluhan 

dengan sistem, efektivitas penanganan komplain) adalah pelanggan yang 

loyal. 

g. Garansi kepada pelanggan adalah lompatan yang besar dalam kepuasan 

konsumen atau pelanggan. 

h. Mendengarkan suara pelanggan melalui pengukuran kepuasan pelanggan 

(top two boxes, performance importance, servqual), memanfaatkan hasil 

riset kepuasan pelanggan dan performance immportance mapping. 

i. Peran karyawan (empowerment dan teamwork) sangat penting dalam upaya 

memuaskan konsumen atau pelanggan. 

j. Kepemimpinan (peran pemimpin dalam kepuasan pelanggan, kultivasi 

kepemimpinan untuk kepuasan pelanggan) adalah teladan dalam kepuasan 

pelanggan.
64

 

 

3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

     Menurut Kotler, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

mengukur kepuasan pelanggan, diantaranya yaitu : 
65

 

a. Complaint and Suggestion System (sistem keluhan dan saran)  

     Organisasi yang berpusat pada pelanggan (customer centered) 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat 

memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya 
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untuk bereaksi secara cepat dan tanggap untuk mengatasi masalah-masalah 

yang timbul. 

b. Ghost Shopping  

     Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan 

atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan 

pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk 

tersebut. Selain itu ghost shopper juga dapat mengamati cara penanganan 

setiap keluhan. 

c. Lost customer analysis (analisis konsumen yang lari)  

    Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat mengetahui mengapa 

hal itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi 

pemantauan customer loss rate juga penting, peningkatan customer loss rate 

menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

d. Survei kepuasan pelanggan 

     Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survey, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. 

Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya. Dalam penelitian ini 



 

menggunakan cara survey kepuasan pelanggan dengan mengukur kualitas 

pelayanan dengan menggunakan dimensi servqual.      

4. Faktor Penentu Kepuasan Pelanggan 

     Secara umum menurut Handi Irawan terdapat lima faktor utama penentu 

kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk, harga, kualitas layanan, emotional 

factor, dan kemudahan.
66

 

a. Dimensi kualitas produk 

     Mutu produk merupakan faktor kepuasan pelanggan yang pertama. Mutu 

produk adalah dimensi global yang terdiri dari enam elemen , yaitu 

performance, durability, feature, reability, consistency, dan design. Produk 

dikatakan berkualitas jika terpenuhi harapan konsumen terhadap kinerja 

aktual produk tersebut. 

b. Dimensi harga  

     Untuk pelanggan yang sensitif, harga yang murah merupakan sumber 

kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for 

money yang tinggi. Komponen harga menjadi tidak penting bagi mereka 

yang tidak sensitif terhadap harga.  

c. Dimensi mutu pelayanan 

     Pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang 

baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas jasa (service quality) 

dibangun atas adanya perbandingan 2 faktor utama yaitu persepsi pelanggan 

atas pelayanan yang nyata mereka terima (perceived service) dengan 
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layanan yang sesungguhnya diharapkan/diinginkan (expected service). 

Service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima/peroleh. 

     Mutu pelayanan (service quality) sangat tergantung pada beberapa hal 

yaitu: sistem, teknologi dan manusia. Faktor manusia menjadi kontribusi 

terbesar. Sehingga mutu layanan lebih sulit ditiru dibandingkan dengan 

mutu produk dan harga. Salah satu konsep mutu layanan yang populer 

adalah Servqual. Berdasarkan konsep ini konsep layanan diyakini memiliki 

lima dimensi yaitu: reliability, responsiveness, assurance, empathy dan 

tangible. 

d. Dimensi emosional 

     Ketika konsumen akan melakukan pembelian akan ditemukan banyak 

faktor emosional. Yang ditawarkan oleh merek yang kuat seringkali ada 

faktor emosional. Dimensi emosional dibagi menjadi tiga faktor yaitu: 

estetika, self expressive value, dan brand personality.  

e. Dimensi kemudahan 

     Konsumen/pelanggan akan semakin puas apabila merasa mudah,nyaman 

dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan.  

Kepuasan nasabah dapat mempengaruhi tiga hal : 

 Dalam tingkat kepuasan maksimal maka diharapkan nasabah menjadi 

loyal. 

 Nasabah yang telah merasakan tingkat kepuasan terhadap produk yang 

digunakan akan menceritakannya kepada pihak lain. 



 

 Semakin tinggi kesadaran terhadap pengelolaan kepuasan nasabah maka 

keputusan konsumen untuk menentukan produk yang akan digunakan atau 

yang akan dikonsumsi didasarkan oleh persepsi nasabah. 

5. Kepuasan Pelanggan dalam Perspektif Islam 

     Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam 

hal kebaikan. Begitu juga dalam hal muamalah. Muslim harus qona’ah 

mengenai hal-hal yang sudah didapatkan dan tidak diperbolehkan 

menggunakan prinsip yang tidak sesuai syariat Islam dengan alasan ingin 

mendapatkan harta lebih banyak walaupun untuk alasan menghidupi keluarga. 

Dalam QS At-Taubah:59 dijelaskan bahwa:
67

 

                             

          

 

Artinya: Dan sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan 

kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, “cukuplah Allah bagi 

kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari 

karunia-Nya. Sungguh kami orang-orang yang berharap kepada Allah”. (QS 

At –Taubah:59). 

     Sebuah transaksi ekonomi pasti tak lepas dari penjualan dan pembelian 

yang mana hal ini dapat digambarkan dalam bentuk kepuasan pelanggan 

terhadap produk atau jasa  yang diperolehnya. Berkaitan dengan penyediaan 

layanan pelanggan, Islam telah mengatur bagaimana cara untuk menghasilkan 

layanan yang berkualitas bagi pelanggannya. Pencapaian kualitas layanan yang 
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terbaik pada organisasi atau perusahaan memerlukan dasar bangunan 

manajemen Islam yang kokoh atau yang disebut juga “Total Islam Quality” 

(TIQ), dimana dasar bangunan tersebut bersumber dari Al Quran dan Hadits, 

dan dapat terbentuk jika ada instrumen-instrumen berikut, yaitu:
68

 

a. Harus didasari oleh kesabaran yang kuat. 

b. Komitmen jangka panjang. 

c. Perbaikan kualitas pelayanan terus-menerus. 

d. Kerjasama dan respek terhadap setiap orang. 

e. Pendidikan dan latihan. 
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H. Penelitian Terdahulu 

No Nama 

(Tahun) 

Judul Metode Hasil Penelitian Perbedaan Sumber 

1 Tetty Yuliaty  

(2014) 
69

 

Pengaruh Kualitas 

Layanan Internet 

Banking Dan Brand 

Equity Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Pada PT. Bank 

Syariah Mandiri 

KCP Medan Aksara  

 Metode kuantitatif, 

analisis regresi liniear  

 Variabel: Kualitas 

Layanan (X1), Brand 

Equity (X2) dan 

Kepuasan Nasabah (Y)  

 40 responden 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel Kualitas Layanan 

(X1) dan Brand Equity (X2) 

berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah secara signifikan. Hal ini 

ditunjukkan dari besarnya koefisien 

determinasi atau R Square sebesar 

18,6 %. Jadi, sisanya sebesar 81,4 

% dijelaskan oleh variabel bebas 

yang tidak di teliti.  

Perbedaan dengan 

penelitian 

sebelumnya adalah 

jika penelitian 

terdahulu meneliti 

tentang pengaruh 

kualitas layanan dan 

brand equity, 

sedangkan untuk 

penelitian ini 

meneliti tentang 

Jurnal 

Manajemen 

& Bisnis 

Vol.14  

                                                             
      

69
 Tetty Yuliaty. “Pengaruh Kualitas Layanan Internet Banking Dan Brand Equity Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri”  (,Jurnal 

Manajemen & Bisnis Vol.14, Medan, 2014).   



 

pengaruh layanan 

electronic channel 

terhadap kepuasan 

nasabah  

2 Ni Made 

Savitri 

Anggraeni,  

Ni Nyoman 

Kerti Yasa 

(2012)
70

 

E-Service Quality 

Terhadap Kepuasan 

Dan Loyalitas 

Pelanggan Dalam 

Penggunaan 

Internet Banking 

 Metode kuantitatif 

 Penelitian kausalitas 

 Variabel :  

 Kualitas informasi 

website (X1) 

 Kualitas interaksi 

website (X2) 

 Kualitas desain 

website (X3) 

 Kehandalan (X4) 

Hasil penelitian menunjukkan 

e-service quality berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan dalam 

penggunaan 

internet banking. Dengan demikian, 

semakin 

baik kualitas layanan online yang 

diberikan bank maka akan dapat 

meningkatkan kepuasan 

Perbedaannya adalah 

penelitian terdahulu 

meneliti tentang 

adanya e-service 

quality terhadap 

kepuasan dan 

loyalitas nasabah 

dalam menggunakan 

internet banking 

sedangkan penelitian 

Jurnal 

Keuangan 

dan 

Perbankan, 

Vol.16, No.2 

Mei 2012, 

hlm. 293–

306 
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 Ketanggapan (X5) 

 Jaminan (X6) 

 Empati (X7) 

 Kepuasan pelanggan 

(Y1) 

 Loyalitas Pelanggan 

(Y2) 

 100-200 responden  

pelanggannya. E-service quality 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan, 

Kepuasan berpengaruh positif dan 

signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan dalam 

penggunaan 

layanan internet banking. 

sekarang meneliti 

tentang pengaruh e-

channel terhadap 

kepuasan nasabah 

3 Eny Kustiyah, 

Dewi 

Wahyuningsih 

(2015)
71

 

Pengaruh Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah Dalam 

Transaksi E_Banking 

Pada Bank Negara 

Indonesia Slamet 

 Indikator :  tangibles, 

reliability, responsive, 

assurance, empathy dan 

kepuasan transaksi 

nasabah 

 Metode kuantitatif 

Terdapat pengaruh layanan 

e_banking yang meliputi tangibles, 

reliability, responsive, assurance, 

empathy terhadap kepuasan 

transaksi nasabah secara simultan, 

dengan demikian hipotesis pertama 

Penelitian terdahulu 

meneliti tentang e-

banking sedangkan 

penelitian sekarang 

meneliti tentang e-

channel. 

Jurnal 

GEMA, th. 

XXVII/49/A

gustus 2014-

Januari 2015 
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Riyadi Solo  100 responden yang menyatakan “Diduga terdapat 

pengaruh layanan e_banking 

terhadap kepuasan transaksi 

nasabah secara simultan” terbukti. 

4 Gaby I.M. 

Walandouw, 

Peggy A. 

Mekel, Agus 

S. Soegoto 

(2014)
72

 

Kualitas Pelayanan 

dan Citra Merek 

Pengaruhnya 

terhadap 

Kepercayaan 

Nasabah 

Bertransaksi E-

Banking Melalui 

Kartu Debit Taplus 

BNI 

 Penelitian Kuantitatif, 

sifat Asosiatif 

 Indikator: kualitas 

pelayananan, citra merek, 

kepercayaan 

 100 responden 

Terdapat pengaruh secara simultan 

kualitas pelayanan dan citra merek 

terhadap kepercayaan nasabah 

Terdapat pengaruh secara parsial 

kualitas pelayanan dan citra merek 

terhadap kepuasan nasabah. 

Perbedaan: di 

penelitian ini 

membahas mengenai 

citra merek terhadap 

kepercayaan, 

sedangkan penelitian 

sekarang tentang 

internet banking dan 

debit card terhadap 

kepuasan nasabah 

Jurnal 

EMBA Vol.2 

no. 2 Juni 

2014. 
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I. Kerangka Pemikiran 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 2.2 kerangka pemikiran 

     Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan 

antara variabel X dengan variabel Y. Dari kerangka pemikiran diatas dapat 

diketahui pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu Internet Banking 

(X1) sebagai variabel bebas, Debit Card (X2) sebagai variabel bebas dan 

Kepuasan nasabah (Y) sebagai variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. 

     Internet banking pada kerangka pikir ini merupakan salah satu layanan dari 

electronic channel (e-channel) yaitu jasa yang diberikan bank kepada nasabah 

dengan tujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi secara 

Kepuasan Nasabah Bank 

BRISyariah (Y) 

 

 

 

 

 

 

Electronic Channel 

(E-Channel) 

Internet Banking 

(X1) 

Debit Card 

(X2) 
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aman, cepat, nyaman dan efisien, kapanpun, dimanapun secara online tanpa harus 

antri ke bank. 

    Kartu debit (debit card) merupakan salah satu layanan dari e-channel yang 

memudahkan  nasabahnya dalam melakukan pembayaran melalui mesin EDC 

(Electronic Data Capture) dengan langsung mengurangi saldo di dalam rekening 

nasabah yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti apakah 

terdapat pengaruh antara internet banking dan kartu debit terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Syariah. 

Berikut adalah penjelasan dari kerangka pikir diatas: 

1. E-channel yang dimaksud disini adalah jasa layanan elektronik yang dimiliki 

oleh Bank BRI Syariah termasuk Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung. 

2. Internet banking adalah salah satu layanan dari electronic channel. 

3. Debit card yang dimaksud disini adalah salah satu layanan dari electronic 

channel. 

4. Kepuasan yang dimaksud disini adalah respon nasabah terhadap layanan 

internet banking dan kartu debit yang ada di Bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung. 

 

J. Hipotesis 

     Hipotesis meupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 
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rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.
73

 Hipotesis penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh kualitas pelayanan Internet Banking terhadap kepuasan 

nasabah. 

     Menurut Supriyono Maryanto, Internet Banking merupakan salah satu jasa 

layanan Bank melalui jaringan internet yang memungkinkan nasabah untuk 

mendapatkan jasa dan layanan perbankan seperti memperoleh informasi dan 

melakukan transaksi perbankan.
74

 Apabila kualitas pelayanan semakin baik, 

maka tingkat kepuasan nasabah akan semakin baik pula. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa antara kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan memiliki 

pengaruh yang positif. 

     Menurut Ahmad Nurul Huda dan Sri Wahyuni dalam jurnal penelitiannya 

yang berjudul “Analisis  Pengaruh Kualitas Layanan Internet Banking dan 

Tingkat Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Jamsostek Jakarta” bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas layanan internet 

banking dengan tingkat kepuasan.
75
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     Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian sebelumnya, maka hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

Ho : Kualitas Pelayanan Internet Banking tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandar 

Lampung. 

H1 : Kualitas pelayanan Internet Banking berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung. 

 

2. Pengaruh kualitas pelayanan Debit Card terhadap kepuasan nasabah. 

     Menurut PBI No. 11/11/PBI/2009, yang dimaksud dengan kartu debit 

adalah APMK yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban 

yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, di 

mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara 

langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang 

berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

     Pada dasarnya kartu debit sama seperti ATM, yang membedakan adalah 

fungsinya. Disebut ATM apabila digunakan untuk menarik sejumlah uang dari 

mesin ATM, sedangkan ketika kartu tersebut digunakan sebagai alat 

pembayaran yang di gesekkan di mesin EDC (Electronic Data Capture) maka 

disebut kartu debit. Apabila tingkat kualitas pelayanan kartu debit semakin 

baik maka tingkat kepuasan nasabah akan semakin baik bula. Hal itu 
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menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kualitas pelayanan dengan 

tingkat kepuasan nasabah. 

     Menurut Syaipullah dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Kemanfaatan Kartu ATM Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Mandiri 

Cabang Ahmad Yani Pekanbaru” dapat disimpulkan bahwa kartu ATM/kartu 

debit berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan kajian pustaka dan 

penelitian sebelumnya, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Ho : Kualitas Pelayanan Debit Card tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung. 

H2 : Kualitas pelayanan Debit Card berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung. 

 

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Internet Banking dan Debit Card secara 

bersama-sama terhadap kepuasan nasabah  

Ho : Kualitas pelayanan Internet Banking dan Debit Card secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Bandar Lampung. 

H3 : Kualitas pelayanan Internet Banking dan Debit Card secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Bandar Lampung.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

     Jenis penelitian yang dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan 

kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai 

karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang dinamakan sebagai 

variabel. Dalam penelitian ini hakikat hubungan diantara variabel-variabel 

dianalisis menggunakan teori yang objektif. 

     Menurut Kasiram dalam buku V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian 

Bisnis & Ekonomi, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis 

keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Bryman mendefinisikan proses 

penelitian kuantitatif dimulai dari teori, hipotesis, desain penelitian. Memilih 

subyek, mengumpulkan data, memproses data, menganalisa data, dan menuliskan 

kesimpulan.
76

 Adapun sifat dari penelitian ini adalah Asosiatif/Hubungan, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih. 
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B. Sumber Data 

     Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

     Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang 

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan 

yang diteliti, atau sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data
77

. Data ini diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur 

kepada Manajer Operasional BRISyariah KC Bandar Lampung, dan kuesioner 

yang diberikan kepada nasabah Bank BRISyariah kantor cabang Bandar 

Lampung. 

2. Data Sekunder  

     Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh 

peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya berupa buku-buku 

yang berkaitan, dokumen, laporan-laporan, jurnal penelitian dan artikel yang 

masih berkaitan dengan materi penelitian. Adapun data sekunder yang dipakai 

dalam penelitian pengaruh layanan e-channel terhadap kepuasan nasabah ini 

dengan cara dari jurnal ilmiah penelitian terdahulu, buku, laporan keuangan 

Bank BRISyariah dan situs web. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

     Bank BRI Syariah kantor cabang Bandar Lampung yang beralamat di Jl. 

Teuku Umar, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung.  

2. Waktu 

     Waktu penelitian selama 1 bulan dimulai dari 1 Februari – 28 Februari 

2018. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
78

. Adapun populasi 

penelitian ini adalah nasabah Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung yang 

menggunakan layanan e-channel yaitu sebanyak 2650 nasabah.
79

 

2. Sampel 

     Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
80

 Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan 

dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili).
81

 Jumlah sampel dapat 
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ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin. Rumus Slovin adalah sebagai 

berikut:
 82

 

 

n= ukuran sampel 

N= populasi  

E= prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan 

sampel yang diinginkan. 

     Pada penelitian ini jumlah populasi yang digunakan adalah sebesar 2650 

dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. 

n= 2650/1+(2650 x 0,01)  

n= 96,3 ( dibulatkan menjadi 96)        

 Dari hasil perhitungan diatas maka diperoleh jumlah sampel pada                      

penelitian ini sebanyak 96 orang dan teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan cara Sampling 

Incidental yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel.
83

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup 

penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
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dengan menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh responden, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Kuesioner (angket) 

     Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga 

cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah 

yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet.
84

 Kuesioner ini ditujukan kepada nasabah Bank 

BRISyariah. 

     Skala yang digunakan untuk menilai kuesioner ini adalah skala Likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 

likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain: 
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a. (SS) Sangat Setuju = 5 

b. (ST) Setuju = 4 

c. (RG) Ragu-ragu = 3 

d. (TS) Tidak Setuju = 2 

e. (STS) Sangat Tidak Setuju = 1 

     Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam 

bentuk daftar checklist atau pilihan ganda. Kuesioner dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh adanya layanan e-channel terhadap 

kepuasan nasabah Bank BRISyariah KC Bandar Lampung. 

2. Dokumentasi 

     Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara penggumpulan beberapa 

informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan 

tujuan penelitian baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, jurnal 

ilmiah, koran, majalah, website, dan lain-lain. Pada penelitian ini 

dokumentasi yang digunakan yaitu jurnal ilmiah dan skripsi yang berkaitan 

dengan e-channel, laporan keuangan tahunan Bank BRI Syariah, buku, 

website Bank Indonesia, website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta website 

Bank BRI Syariah. 

3. Wawancara 

     Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya 

dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan memberikan 

daftar pertanyaan yang akan diisi pada kesempatan lain. Wawancara 

ditujukan kepada Bapak Subli selaku Manajer Operasional Bank BRI 
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Syariah. Teknik wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (Unstructured 

Interview). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan.
85

  

 

F. Operasional Variabel Penelitian 

     Definisi operasional adalah variabel penelitian, dimaksudkan untuk memahami 

arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber 

pengukuran berasal dari mana.
86
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Variabel Deskripsi Indikator Pernyataan  No Referensi 

Internet 

Banking (X1) 

Internet banking adalah salah satu 

pelayanan jasa bank yang 

memungkinan nasabah untuk 

memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi dan melakukan 

transaksi perbankan melalui 

jaringan internet. 

Tangible  Layanan internet banking memberikan informasi transaksi 

yang uptodate. 

X1-1 

 

Lupiyoadi, 

dalam Ahmad 

Nurul Huda dan 

Sri Wahyuni  

2012 

Tampilan website di desain secara jelas, menarik, dan 

informatif. 

X1-2 

Responsiveness  Adanya layanan bantuan saat terjadi masalah. X1-3 

Reliability Dapat melakukan transaksi non finansial (informasi saldo, 

mutasi rekening). 

X1-4 

Dapat melakukan transaksi finansial (Transfer antar 

rekening BRISyariah, transfer online antar bank, kliring 

SKN dan RTGS). 

X1-5 

Empathy 

 

Layanan internet banking menyediakan tutorial atau cara 

pendaftaran dan penggunaan internet banking. 

X1-6 

Assurance Sistem internet banking dilengkapi dengan keamanan yang 

canggih sehingga pihak bank menjamin kerahasiaan dalam 

bertransaksi. 

X1-7 

Debit Card 

(X2) 

Kartu debit adalah APMK yang 

digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang 

timbul dari suatu kegiatan ekonomi 

di mana kewajiban pemegang kartu 

dipenuhi seketika dengan 

mengurangi secara langsung 

simpanan pemegang kartu pada 

bank. 

Tangible  Fasilitas EDC untuk kartu debit mudah ditemukan dan 

mudah dioperasikan. 

X2-1 Lupiyoadi, 

dalam Ahmad 

Nurul Huda dan 

Sri Wahyuni  

2012 

 

 

 

 

 

 

Responsiveness 

 

Kartu debit juga dapat digunakan sebagai ATM. X2-2 

Fasilitas EDC untuk kartu debit mudah ditemukan dan 

mudah dioperasikan. 

X2-3 

Reliability Kartu debit dapat digunakan untuk mengecek informasi 

saldo dan transfer dana. 

X2-4 

Assurance  Kartu debit dapat digunakan untuk pembelian pulsa isi 

ulang dan pembayaran PLN, Telkom, Zakat, Infak. 

X2-5 

Kartu debit dapat digunakan untuk penyetoran angsuran 

pembiayaan BRISyariah. 

X2-6 
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Empathy  Nasabah lebih sering menggunakan kartu debit daripada 

ATM 

X2-7  

 

Kepuasan 

Nasabah (Y) 

Kepuasan konsumen atau nasabah  

didefinisikan sebagai keseluruhan 

sikap yang ditunjukkan konsumen 

atas barang dan jasa setelah mereka 

memperoleh dan menggunakannya. 

Kualitas produk Penggunaan teknologi internet banking dan kartu debit 

mempercepat transaksi perbankan sehingga menimbulkan 

kepuasan. 

Y1-1 Tjiptono, dalam 

Ahmad Nurul 

Huda dan 

Sri Wahyuni  

2012 
Kualitas layanan Pelayanan internet banking dan kartu debit telah sesuai 

harapan 

Y1-2 

Emosional  Ada rasa bangga dan puas menggunakan layanan internet 

banking dan kartu debit 

Y1-3 

Harga  Biaya transaksi lebih murah dari bank lain sehingga 

menimbulkan kepuasan. 

Y1-4 

Kemudahan  Internet banking dan kartu debit memberikan kemudahan 

dan kenyamanan dalam bertransaksi sehingga menimbukan 

kepuasan. 

Y1-5 
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G. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

     Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner.
87

 Suatu  kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.
 
Uji ini menggunakan rumus korelasi product moment: 

  

∑    ∑   ∑  
 

√{
∑    ∑   

 } {
∑    ∑   

 }

 

r        : Koefisien korelasi antara item (x) dengan skor total (y) 

x  : skor setiap item 

y  : skor total 

N  : jumlah responden 

∑X  : jumlah score item 

∑Y  : jumlah score total 

∑X
2 
 : jumlah kuadrat score item 

∑Y
2
     : jumlah kuadrat score total 

Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

a. Jika r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid 

b. Jika r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. 
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2. Uji  Reliabilitas 

     Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen sudah baik. 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrument dapat memberi hasil. 

Setelah kuesioner dibuat kemudian kuesioner diuji coba pada beberapa 

responden. Data yang diperoleh kemudian dilakukan uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas merupakan  ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden 

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan 

yang merpakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk 

kuesioner. 

     Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir 

pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0,60 maka reliabel dengan rumus sebagai 

berikut:
88 

 [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

R  : koefisien reliability instrument (cronbachalfa) 

K  : banyaknya butir pertanyaan 

      : total varians butir 

       : total varians 

 

H. Uji Asumsi Klasik 

     Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

model klasik yaitu dengan pengujian normalitas, linieritas, dan multikolinieritas. 
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1. Uji Normalitas 

     Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur 

data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Dalam pengujian ini akan 

digunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih 

besar dari 5% atau 0,05.  

Pengambilan keputusan : 

a. Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

     Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan 

sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada 

SPSS dengan menggunakan Test for Linearity dengan pada taraf signifikansi 

0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila 

signifikansi (Linearity) lebih dari 0,05, dan nilai F hitung < F tabel. 

3. Uji Multikolinieritas 

     Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel salingberhubungan 

secara linier. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari Varience Inflation Factro 
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(VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel 

independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya.
89

 

     Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF 

>10. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa 

multikolinieritas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinieritas). 

 

I. Analisis Regresi Linier Berganda 

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi 

linier berganda yaitu hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel 

independen (X1, X2,...,Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing vaiabel independen berhubungan positif atau negatif, dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala 

interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:
90

 

 

Keterangan:  

Y : Variabel dependen (Kepuasan nasabah) 

X1 : Variabel independen (Internet Banking) 

X2 : Variabel independen ( Debit Card) 
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A : Konstanta 

B : koefisien regresi. 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Regresi Parsial ( Uji t) 

     Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Syarat yang harus diperhatikan dalam  meganalisa hasi uji-t adalah sebagai 

berikut. 

a. Apabila nilai signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

c. Jika  thitung >ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

d. Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Rumus Uji t
91

: 

   
    

 √ ⁄
 

  t   = nilai t yang dihitung 

  X = nilai rata-rata 

  µ0 = nilai yang di hipotesiskan 

  s = simpangan baku sampel 
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  n = jumlah anggota sampel 

 

2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama ( Uji F) 

     Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1, X2) secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (Y).
92

 Pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel bebas secara bersama-sama bepengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel bebas secara bersama-sama tidak bepengaruh terhadap variabel 

terikat. 

c. Jika F hitung< F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

d. Jika F hitung>F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

     Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
93

 Koefisien 

determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel 

independen (internet banking dan debit card) terhadap variabel dependen 

(kepuasan nasabah di Bank BRISyariah). Rumus R
2
 adalah sebagai berikut: 

   
  ∑          ∑    

∑  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah 

     Sejarah singkat dan perkembangan berawal dari akuisisi PT Bank BRI 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin 

dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP. 

GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah 

secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah merubah kegiatan 

usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah 

menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

     Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah 

bank retail modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan 

nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 

Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellent) dan menawarkan 

beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan syariah. 

     Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan 

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo 

perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat 

terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah yang mampu 

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang 

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah 

dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia. 
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     Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 

2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat 

Indonesia, untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses spin off) 

yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan 

oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, 

dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. 

     Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus 

pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah menargetkan menjadi 

bank retail 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, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT 

Bank Rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah.
94

 Dalam 

mengembangkan bisnis, PT Bank BRI Syariah membuka kantor cabang di 

Lampung pada tahun 2005 masih menjadi Unit Usaha Syariah yang berlokasi 

di Jl. Kartini, dan pada tahun 2010 pindah lokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 21 

Enggal, Bandar Lampung dan menambah kantor cabang pembantu di Metro, 

Pringsewu, Bandar Jaya dan Sribahwono, kemudian pada tahun 2013 
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menambah kantor cabang pembantu Natar dan Tulang Bawang. Belum lama 

ini kantor Bank BRI Syariah pindah dari Jl. Jendral Sudirman ke Jl. Teuku 

Umar No. 17 A-B, Sidodadi, Kedaton, Kota Bandar Lampung. 

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna.
95

 

b. Misi 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip -prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan 

dimanapun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketenteraman pikiran.
96

 

 

3. Struktur Organisasi 

     Struktur organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung 

terlampir : 
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4. Job Description 

a. Segmen Bisnis
97

 

1) Marketing, memiliki tugas mencari nasabah. Bisa dari penyuluhan-

penyuluhan yang diberikan atau promosi yang dilakukan para 

marketing. Marketing terbagi menjadi dua yaitu: 

a) Marketing Funding, melakukan pemasaran produk bank berupa 

tabungan, giro, deposito dan lain-lain. 

b) Marketing Lending, melakukan pemasaran produk bank yang berupa 

kartu kredit, pembiayaan, KPR, modal usaha, dan lain-lain. 

2) Analis Kredit, jika nasabah ingin melakukan pinjaman kepada suatu 

bank, maka yang akan menangani adalah analis kredit. Analis kredit 

terbagi menjadi dua yaitu: 

a) Account Officer, tugas dari AO adalah gabungan dari fungsi 

marketing dan analis kredit. 

b) Customer Service, tugasnya adalah memberikan sosialisasi bagi para 

nasabah atau calon nasabah mengenai produk-produk perbankan. 

c) Collector, tugas dari seorang collector yaitu menagih hutang, 

pinjaman, dan kredit dari nasabah yang telah melewati jangka waktu 

yang telah ditentukan. 
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b. Segmen Operasional 

Adapun beberapa jabatan yang berada di segmen operasional yaitu:
98

 

1) Teller, tugasnya adalah melayani dan melakukan transaksi bersama 

nasabah. 

2) Back Office, tugasnya adalahmengawasi dan memastikan bahwa kerja 

teller sudah benar, selanjutnya back office akan membuat pembukuan 

transaksi dari mulai harian hingga tahunan. 

3) General Affair, tugasnya adalah mengurusi bangunan, keamanan, 

cleaning service, fisik ATM, brosur, kartu nama, absen karyawan dll. 

4) Admin Kredit, tugasnya adalah membuat surat dan menginventarisir 

data jaminan nasabah. 

5) Cleaning Service, tugasnya adalah menjaga kebersihan bank. 

6) Security, tugasnya adalah menjaga keamanan, kenyamanan, dan 

ketertiban di lokasi bank. 

 

5. Produk-Produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung 

a. Produk Pendanaan
99

 

1) Tabungan BRI Syariah iB 

Merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang 

menggunakan prinsip titipan,yang menginginkan kemudian dalam 

transaksi keuangan sehari-hari. 
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2) Tabungan Impian BRI Syariah iB 

Adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil 

yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan terencana serta 

pengelolaan dana sesuai syariah dilindungi asuransi. 

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB 

Merupakan tabungan bagi calon haji yang bertujuan memenuhi 

kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi 

hasil. 

4) Giro BRI Syariah iB 

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan 

dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yad-ḍamanah) yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek atau Bilyet Giro. 

5) Deposito BRI Syariah iB 

Merupakan produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata 

uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan 

prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan 

pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (automatic roll 

over) dan Bilyet Deposito. 

b. Produk Penyaluran 

     Berikut adalah produk-produk penyaluran dana yang ada di Bank BRI 

Syariah:
100

 

1) Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB 
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Merupakan layanan pinjaman (qarḍ) untuk perolehan nomor porsi 

pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka 

waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya. 

2) Gadai BRI Syariah iB 

Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi 

kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha 

dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah. 

3) KKB BRI Syariah iB 

Kredit Kendaraan Bermotor merupakan produk jual beli yang 

menggunakan sistem murabahah, dengan qarḍ jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 

oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed margin). 

4) KPR BRI Syariah iB 

Kredit Kepemilikan Rumah merupakan pembiayaan kepemilikan rumah 

kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan 

kebutuhan akan hunian dengan mengunakan prinsip jual beli 

(murabahah) dimana akad jual beli barang dilakukan dengan 

menyertakan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. 

5) PMKR BRI Syariah iB 

Merupakan pembiayan modal kerja revolving yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan dengan plafon 

yang bersifat revolving. 
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6) Linkage BRI Syariah iB 

Merupakan produk Pembiayaan keuangan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan BPRS. 

7) EmBP BRI Syariah iB 

Employee Benefit Program adalah suatu produk untuk memenuhi 

kebutuhan/pegawai khususnya karyawan dari perusahaan 

swasta/instansi pemerintah yang bekerja sama dengan PT Bank BRI 

Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini 

dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk 

meningkatkan loyalitas karyawan kesejahteraan / pegawai (EmBP). 

8) Pembiayaan Mikro 

Merupakan pembiayaan PT Bank BRI Syariah usaha kecil dengan 

proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman sampai dengan 

RP 500.000.000 bonus cashback tiap 6 bulan dengan syarat kententuan 

berlaku. 

c. Produk Jasa 

Berikut adalah produk jasa yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah:
101

 

1) Electronic Channel (E-Channel) 

Konsep layanan Bank BRISyariah adalah memberikan kenyamanan dan 

kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi serta keamanan 

akses perbankan melalui berbagai layanan yang ada. Pada dasarnya e-

channel sama seperti e-banking. Layanan-layanan yang disediakan 
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antara lain Internet Banking, ATM, Kartu Debit, SMS Banking, Mobile 

Banking, dan Cash Management System (CMS) 

2) Remittance BRI Syariah 

Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer 

tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman 

uang dan cukup menggunakan telepon seluler. 

3) Call BRI Syariah 

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk 

menghubungi PT Bank BRI Syariah melalui telepon. 

     Dari beberapa produk di atas, bahwasanya PT Bank BRI Syariah          

Kantor Cabang Tanjung Karang lebih memasarkan produk pembiayaan 

mikro, hal ini dikarenakan produk pembiayaan mikro lebih membantu 

proses arus kas lebih banyak, sehingga PT Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Tanjung Karang terus berusaha memperbesar kuantitas nasabah 

 

B. Gambaran Umum Responden 

     Pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

Incidental Sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 96 responden yaitu 

dengan kriteria nasabah yang menggunakan layanan e-channel dengan usia 

kurang dari 20 tahun sampai dengan lebih dari 40 tahun. Responden dalam 

penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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1. Jenis Kelamin 

     Adapun data mengenai jenis kelamin responden PT Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Bandar Lampung pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Pria 41 42,7% 

2 Wanita 55 57,3% 

Total 96 100 % 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 

     Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui tentang jenis 

kelamin nasabah PT Bank BRI Syariah Bandar Lampung yang diambil sebagai 

responden. Jenis kelamin yang paling banyak adalah wanita yaitu sebanyak 55 

orang atau sebesar 57,3% dan pria berjumlah 41 orang atau sebesar 42,7%. 

Dari keterangan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang 

menjadi responden dalam penelitian ini adalah wanita.   

 

2. Usia Responden 

     Data mengenai umur responden pada penelitian ini peneliti 

mengelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kurang dari 20 tahun, 20-30 

tahun, 31-40 tahun dan lebih dari 40 tahun. Adapun data mengenai umur 

responden dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase % 

1 < 20 tahun 5 5,2 % 

2 20-30 tahun 62 64,6 % 

3 31-40 Ahun 22 22,9 % 

4 >40 tahun 7 7,3 % 

Total 96 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

     Berdasarkan data dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa responden 

yang berusia kurang dari 20 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 5,2 %, 

responden yang berusia antara 20-30 tahun berjumlah 62 orang atau sebesar 

64,6 %, responden yang berusia antara 31-40 tahun berjumlah 22 orang atau 

sebesar 22,9 %, dan responden yang berusia diatas 40 tahun berjumlah 7 orang 

atau sebesar 7,3 %. Dari keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden yang diambil berusia 20-30 tahun. 

 

3. Pekerjaan Responden 

     Adapun data dan persentase mengenai tingkat pekerjaan responden pada 

Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung yang diambil sebagai responden 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase % 

1 PNS 8 8,3 % 

2 Wiraswasta 26 27,1 % 

3 Mahasiswa/Pelajar 21 21,8 % 

4 IRT 6 6,3 % 

5 Guru 6 6,3 % 

6 Pegawai Swasta 29 30,2 % 

Total 96 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

     Berdasarkan data dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan 

nasabah yang diambil menjadi responden mayoritas memiliki pekerjaan 

sebagai pegawai swasta yang berjumlah 29 orang atau sebesar 30,2 %, 

wiraswasta berjumlah 26 orang atau sebesar 27,1 %, mahasiswa berjumlah 21 

orang atau sebesar 21,8 %, PNS berjumlah 8 orang atau sebesar 8,3 % 

sedangkan untuk guru dan IRT masing-masing berjumlah 6 orang atau sebesar 

6,3 %.  
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C. Analisis Data 

1. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

a. Variabel X1 (Internet Banking) 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Internet Banking 

   Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

     Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju pada item 3 

yaitu adanya layanan bantuan saat terjadi masalah, dengan persentase 

mencapai 59% atau 61 responden. Hasil terkecil yaitu tidak setuju yang 

terdapat pada item 6 yaitu layanan internet banking menyediakan tutorial 

atau cara pendaftaran dan penggunaan internet banking, sebesar 1% atau 1 

responden, dan juga item 8 yaitu sistem internet banking dilengkapi dengan 

No Pernyataan 

SS S RG TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X1 1 40 42 55 57 1 1 0 0 0 0 96 100 

2 X1 2 34 35 58 60 4 4,2 0 0 0 0 96 100 

3 X1 3 32 33 59 61 5 5,2 0 0 0 0 96 100 

4 X1 4 50 52 43 45 3 3,1 0 0 0 0 96 100 

5 X1 5 50 52 46 48 0 0 0 0 0 0 96 100 

6 X1 6 34 35 48 50 13 14 1 1 0 0 96 100 

7 X1 7 49 51 39 41 7 7,3 1 1 0 0 96 100 
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keamanan yang canggih sehingga bank menjamin kerahasiaan dalam 

transaksi sebesar 1% atau 1 responden. 

     Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah cukup 

memahami dan menggunakan internet banking sehingga berpengaruh pada 

kepuasan nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung. 

 

b. Variabel X2 (Debit Card) 

Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Debit Card 

No Pernyataan 

SS S RG TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X2 1 39 41 51 53 6 6,3 0 0 0 0 96 100 

2 X2 2 42 44 49 51 4 4,2 1 1 0 0 96 100 

3 X2 3 19 20 58 60 17 18 2 2,1 0 0 96 100 

4 X2 4 38 40 48 50 8 8,3 2 2,1 0 0 96 100 

5 X2 5 39 41 50 52 7 7,3 0 0 0 0 96 100 

6 X2 6 39 41 51 53 6 6,3 0 0 0 0 96 100 

7 X2 7 23 24 48 50 12 13 12 13 1 1,04 96 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

     Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

reponden memilih jawaban setuju. Dimana hasil terbanyak setuju terdapat 

pada item 3, fasilitas EDC untuk kartu debit mudah ditemukan dan mudah 

dioperasikan. Item pernyataan nomor 3 ini memiliki persentase sebesar 60% 

atau sebanyak 58 responden yang menjawab setuju. Item yang paling 
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banyak memiliki variasi jawaban adalah item pernyataan nomor 7 yaitu 

nasabah lebih sering menggunakan kartu debit daripada ATM. Pada item ini 

memperoleh skor sangat setuju sebesar 24%, setuju sebesar 50%, ragu-ragu 

sebesar 13%, tidak setuju sebesar 13%, dan sangat tidak setuju sebesar 

1,04%. 

     Hasil skor pada item nomor 7 tersebut mengindikasikan bahwa ada 17% 

responden yang tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, dan mereka 

lebih banyak menggunakan ATM daripada kartu debit. Berdasarkan data 

tersebut menunjukkan bahwa kartu debit juga banyak digunakan oleh 

nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung dan dapat 

mempengaruhi kepuasan nasabah. 

c. Variabel Y (Kepuasan Nasabah) 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban responden Berdasarkan Kepuasan Nasabah 

No Pernyataan 

SS S RG TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y1 1 44 46 48 50 4 4,2 0 0 0 0 96 100 

2 Y1 2 26 27 62 65 5 5,2 2 2,1 1 1 96 100 

3 Y1 3 36 38 56 58 4 4,2 0 0 0 0 96 100 

4 Y1 4 27 28 58 60 11 11 0 0 0 0 96 100 

5 Y1 5 43 45 50 52 3 3,1 0 0 0 0 96 100 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
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     Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak 

setuju terdapat pada item 2 dengan jumlah responden sebanyak 62 orang 

atau sebesar 65%, yang mana pernyataan pada item 2 adalah pelayanan 

internet banking dan kartu debit telah sesuai harapan. Selain itu, item nomor 

2 juga memiliki jawaban yang saling bervariasi dengan adanya 5 responden 

yang menjawab ragu-ragu, 2 responden menjawab tidak setuju dan 1 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Jawaban sangat setuju paling 

banyak terdapat pada item 1 yaitu sebanyak 44 orang atau 46% sangat setuju 

dengan pernyataan penggunaan teknologi internet banking dan kartu debit 

mempercepat transaksi perbankan. 

     Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan internet 

banking dan kartu debit sudah memenuhi harapan nasabah Bank 

BRISyariah sehingga nasabah merasa puas karena harapan mereka akan 

layanan tersebut sudah terpenuhi, yang berarti bahwa kedua layanan tersebut 

mempengaruhi kepuasan nasabah Bank BRISyariah. 

 

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

     Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan atau kevalidan item-

item dalam suatu daftar pertanyaan. Validitas item ditujukan dengan 

adanya dukungan terhadap skor total. Uji validitas sebaiknya dilakukan 

pada setiap butir pertanyaan. Untuk menentukan suatu item pertanyaan itu 
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valid atau tidak, yang harus dilakukan adalah membandingkan r hitung 

dengan r tabel, dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5% 

dengan jumlah responden atau n= 96, sehingga r tabel dalam penelitian ini 

adalah : r(0,05;96-2) = 0,201. 

     Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu item pertanyaan, maka 

yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan perhitungan 

statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS 16. Adapun hasil output SPSS 

perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Uji Validitas Variabel X1 (Internet Banking) 

Item 

Pertanyaan 

r hitung r tabel Kesimpulan 

Item 1 0,695 0,201 Valid 

Item 2 0,719 0,201 Valid 

Item 3 0,709 0,201 Valid 

Item 4 0,623 0,201 Valid 

Item 5 0,536 0,201 Valid 

Item 6 0,712 0,201 Valid 

Item 7 0,680 0,201 Valid 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

     Berdasarkan tabel 4.7 diatas, secara keseluruhan item pertanyaan pada 

variabel X1 dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, dengan 

nilai r tabel yaitu 0,201. 
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Tabel 4.8 

Uji Validitas Variabel X2 (Debit Card) 

Item 

Pertanyaan 

r hitung r tabel Kesimpulan 

Item 1 0,684 0,201 Valid 

Item 2 0,745 0,201 Valid 

Item 3 0,842 0,201 Valid 

Item 4 0,766 0,201 Valid 

Item 5 0,704 0,201 Valid 

Item 6 0,728 0,201 Valid 

Item 7 0,740 0,201 Valid 

      Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 

     Berdasarkan tabel 4.8 diatas, secara keseluruhan item pertanyaan pada 

variabel X2 dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, dengan 

nilai r tabel yaitu 0,201. 

Tabel 4.9 

Uji Validitas Variabel Y (Kepuasan Nasabah) 

Item 

Pertanyaan 

r hitung r tabel Kesimpulan 

Item 1 0,743 0,201 Valid 

Item 2 0,762 0,201 Valid 

Item 3 0,758 0,201 Valid 

Item 4 0,741 0,201 Valid 



106 
 
 

Item 5 0,826 0,201 Valid 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

     Berdasarkan tabel 4.9 diatas, secara keseluruhan item pertanyaan pada 

variabel Y dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, dengan 

nilai r tabel yaitu 0,201. 

 

b. Uji Reliabilitas 

     Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel. Untuk mengukur reliabilitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memiliki nilai lebih besar dari r tabel atau bisa juga 

dengan menggunakan teori yang menyebutkan bahwa variabel dapat 

dikatakan reliabel jika memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,60 (> 0,60). 

     Hasil pengujian reliabilitas instrumen menggunakan alat bantu aplikasi 

statistik SPSS 16. Adapun hasil output perhitungan SPSS dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Reability Coefficients 

Cronbach 

Alpha Keterangan 

X1 7 item 0,765 Reliabel 

X2 7 item 0,781 Reliabel 

Y 5 item 0,797 Reliabel 
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 Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 

     Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,6, atau lebih besar dari r tabel 0,201 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel X1, X2 dan Y adalah 

reliabel. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

     Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang disajikan 

untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau tidak, karena data 

yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk mengujinya 

dapat digunakan uji normalitas Kolmogrov Smirnov. Pengambilan 

keputusan untuk menentukan apakah data yang diuji berdistribusi normal 

atau tidak adalah dengan menentukan nilai signifikannya. Jika signifikansi 

> 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya, jika 

signifikansi < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Kolmogrov Smirnov 

 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2018. 

     Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,388 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal. 

 

b. Uji Linearitas 

     Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua varibel 

mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Data yang 

baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel predictor 

(X) dengan variabel kriterium (Y). Uji ini biasanya digunakan sebagai 

prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS 

uji linearitas ini menggunakan Test For Linearity dengan taraf signifikan 

0,05. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka kesimpulannya adalah terdapat 

hubungan linear antara variabel X dengan variabel Y. Atau jika nilai F 
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hitung < F tabel maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan linear 

secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Berikut adalah hasil 

uji linearitas:  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Linearitas Internet Banking 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2018. 

     Berdasarkan hasil dari pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel Internet Banking dengan variabel kepuasan nasabah 

adalah 0,997 > 0,05, maka kesimpulannya variabel internet banking 

memiliki hubungan linear signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Linearitas Debit Card 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2018. 
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     Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui nilai 

signifikansi yang diperoleh adalah 0,282 > 0,05, maka kesimpulannya 

variabel debit card memiliki hubungan linear signifikan terhadap variabel 

kepuasan nasabah, tetapi nilai signifikansi variabel internet banking lebih 

besar dari signifikansi debit card yaitu 0,997 > 0,282. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

     Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (tidak terjadi 

multikolinearitas). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal, yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar 

sesama variabel bebas sama dengan nol. 

     Dasar pengambilan keputusan pada Uji Multikolinearitas dapat 

dilakukan dengan dua cara yakni: 

1) Melihat nilai Tolerance 

a) Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi 

multikolinearitas terhadap data yang diuji. 

b) Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi 

multikolinearitas terhadap data yang diuji. 

2) Melihat nilai VIF ( Variance Inflation Factor) 

a) Jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

b) Jika nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinearitas. 



111 
 
 

Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.  

     Berdasarkan hasil diatas bahwa dapat diketahui nilai tolerance adalah 

0,527 > 0,10 dan nilai VIF 1,896 < 10,00 maka kesimpulannya adalah 

tidak terjadi multikolinearitas pada data yang di uji. 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi 

linier berganda yaitu hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel 

independen (X1, X2,...,Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing vaiabel independen berhubungan positif atau 

negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  
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     Dalam penelitian ini diketahui bahwa n = 96 pada tingkat signifikan 5% 

dengan menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai t tabel (93 ; 0,025) sebesar 

1,98552, sedangkan t hitung dari variabel X1 (Internet Banking), X2 (Debit 

Card) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018. 

     Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan diatas adalah 

sebagai berikut: Y = 2,963 + 0,341 X1 + 0,274 X2 + e 

Dimana:  

Y : Variabel Kepuasan Nasabah 

X1 : Variabel Internet Banking 

X2 : Variabel Debit card 

Berdasarkan regresi diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta 2,936 menunjukkan besarnya tingkat kepuasan nasabah 

adalah 2,936 jika variabel Internet Banking (X1), Debit Card (X2) adalah 0 

(nol). 

2) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel internet 

banking (X1), mempunyai arah koefisien regresi positif dengan kepuasan 
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nasabah yaitu b = 0,341 yang berarti pengaruhnya sebesar 0,341, dimana 

apabila kualitas pelayanan internet banking naik satu satuan maka 

kepuasan nasabah akan naik sebesar 0,341 dengan asumsi variabel 

independen yang lain konstan. 

3) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel debit card 

(X2), mempunyai arah koefisien regresi positif dengan kepuasan nasabah 

yaitu b = 0,274 yang berarti pengaruhnya sebesar 0,274, dimana apabila 

kualitas pelayanan debit card naik satu satuan maka kepuasan nasabah akan 

naik sebesar 0,274 dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji T (Parsial) 

     Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

variabel independen atau bebas secara individual dalam mengukur variasi 

variabel dependen terkait. Jika nilai t hitung > t tabel maka dapat dinyatakan 

bahwa variabel independen secara individual berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen. Jika nilai signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05 maka 

dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk 

Uji t parsial dalam analisis regresi : 

1) Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel 

a) Jika nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 



114 
 
 

b) Jika nilai t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2)  Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS 

a) Jika nilai Sig. < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

b) Jika nilai Sig. > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak variabel 

bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji T 

 

1) Variabel Internet Banking 

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai t hitung sebesar 4,426 > 

1,98580 dan nilai signiffikansi 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 

ditolak dan H1 diterima yang artinya variabel kualitas pelayanan Internet 

banking berpengaruh siginifikan terhadap variabel kepuasan nasabah.  

2) Variabel Debit Card 

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas nilai t hitung sebesar 4,468 > 

1,98580 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan 
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bahwa H0 ditolak dan H2 diterima yang artinya variabel kualitas 

pelayanan Debit card berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepuasan nasabah.  

      Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 

internet banking memiliki nilai beta yang paling tinggi yaitu sebesar 0,341. 

Artinya variabel Y (Kepuasan Nasabah) lebih banyak dipengaruhi oleh 

variabel internet banking dibandingkan dengan variabel debit card. 

Koefisien yang dimiliki oleh variabel X1 memiliki nilai yang lebih besar, 

hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan dari internet 

banking ini maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan nasabah. 

b. Uji F (Simultan) 

     Uji f simultan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas 

secara bersama terhadap variabel terikat dengan menggunakan nilai 

probabilitas (sig.). Kriteria pengujian simultan pada skripsi ini yaitu jika F 

hitung < F Tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada 

pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen sedangkan jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan ha 

diterima artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian simultan pada skripsi ini 

dengan menggunakan SPSS 16 For Windows. Hasil uji F dapat dilihat dari 

pada output ANOVA berikut ini: 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji F 

 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018. 

     Berdasarkan data pada kolom F diatas nilai F hitung adalah 65,890 

sedangkan F tabel diperoleh dari df 1 ( k-1) atau 3-1= 2 dan df 2 (n-k) atau 

96-3 = 93 dan menghasilkan nilai F tabel (2;93) sebesar 3,09. Nilai tersebut 

menjelaskan bahwa nilai F hitung > F tabel karena 65,890 > 3,09 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

H3 diterima yang berarti kualitas pelayanan internet banking dan debit card 

secara bersamaan memiliki pengaruh simultan terhadap kepuasan nasabah. 

 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

     Koefisien determinais (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018. 

     Berdasarkan hasil uji determinasi yang tampak pada tabel diatas, 

besarnya koefisien determinasi atau adjusted R
2
 adalah 0,577 hal tersebut 

berarti 57,7% variabel kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh variabel 

internet banking dan debit card sedangkan sisanya (100%-57,7%) adalah 

42,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan diatas.  

 

6. Pembahasan 

a. Pengaruh kualitas pelayanan Internet Banking (X1) terhadap Kepuasan 

Nasabah Secara Parsial. 

     Berdasarkan pengujian perbandingan t hitung > t tabel yaitu 4,426 > 

1,98580 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

sehingga kualitas pelayanan internet banking berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Bank BRISyariah KC Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil dari uji t diketahui bahwa koefisien yang dimiliki oleh 

variabel X1 (internet banking) memiliki nilai yang lebih besar dari variabek 

X2 (debit card), hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas 
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pelayanan dari internet banking ini maka semakin tinggi pula tingkat 

kepuasan nasabah. 

     Hasil penelitian ini selaras dengan Teori Kepuasan (The expectancy 

disconfirmation model) milik Sumarwan yaitu model yang menjelaskan 

proses terbentuknya kepuasan atau ketidakpuasan konsumen, yang 

merupakan dampak perbandingan harapan konsumen sebelum pembelian 

atau konsumsi dengan kinerja sesungguhnya yang diperoleh konsumen. 

Konsumen yang puas akan menggunakan produk atau jasa tersebut secara 

terus  menerus.  

     Bank BRISyariah selalu memberikan layanan terbaik kepada para 

nasabahnya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan 

setuju (S) terhadap item pernyataan no X1-3 tentang adanya layanan 

bantuan saat terjadi masalah pada saat mengakses internet banking yang 

merupakan bagian pernyataan dari indikator Responsiveness dengan 

persentase mencapai 61% atau sebanyak 59 nasabah yang setuju dengan 

pernyataan tersebut. Sementara sebanyak 50 orang menjawab sangat setuju 

(SS) dengan item pernyataan pada item X1-4 dan X1-5 indikator Reliability 

yaitu dapat melakukan transaksi finansial dan transaksi non finansial dengan 

persentasi masing-masing mencapai 52%.  

     Dalam hal ini berarti kualitas layanan internet banking paling kuat 

dipengaruhi oleh indikator responsiveness dan reliability sehingga menjadi 

faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung.  
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     Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Ahmad Nurul Huda 

dan Sri Wahyuni dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Kualitas Layanan Internet Banking dan Tingkat Kepuasan 

Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

KCP Jamsostek jakarta” dengan hasil kualitas layanan internet banking 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah (4,881 > 2,58). 

 

b. Pengaruh kualitas pelayanan Debit Card terhadap kepuasan nasabah 

secara parsial. 

     Variabel debit card memiliki nilai t hitung sebesar 4,468 > 1,98580 dan 

nilai signifikansi 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

H2 diterima yang artinya kualitas pelayanan Debit card berpengaruh 

signifikan terhadap  kepuasan nasabah Bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung. 

     Hasil penelitian ini selaras dengan Teori Kepuasan (The expectancy 

disconfirmation model) milik Sumarwan yaitu model yang menjelaskan 

proses terbentuknya kepuasan atau ketidakpuasan konsumen, yang 

merupakan dampak perbandingan harapan konsumen sebelum pembelian 

atau konsumsi dengan kinerja sesungguhnya yang diperoleh konsumen. 

Konsumen yang puas akan menggunakan produk atau jasa tersebut secara 

terus  menerus. 

     Bank BRI Syariah selalu memberikan layanan terbaik kepada para 

nasabahnya. Hal ini dapat dilihat hasil terbanyak jawaban setuju (S) terdapat 
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pada indikator responsiveness item X2-3, fasilitas EDC untuk kartu debit 

mudah ditemukan dan mudah dioperasikan. Item pernyataan ini memiliki 

persentase sebesar 60% atau sebanyak 58 responden yang menjawab setuju, 

indikator Tangible item pernyataan X2-1, kartu debit praktis dan mudah 

untuk dioperasikan, indikator Assurance item X2-6 kartu debit dapat 

digunakan untuk penyetoran angsuran pembiayaan BRISyariah sama-sama 

memiliki persentase sebesar 53% atau sebanyak 51 responden menjawab 

setuju.  

     Jawaban sangat setuju (SS) juga paling banyak pada indikator 

Responsiveness item pernyataan X2-2 yaitu kartu debit dapat digunakan 

sebagai ATM dengan persentase sebesar 44% atau sebanyak 42 responden. 

Begitu pula dengan indikator Assurance pada item pernyataan X2-5, kartu 

debit dapat digunakan untuk pembelian pulsa, isi ulang dan pembayaran 

PLN, Zakat dan Infak, item X2-6 kartu debit dapat digunakan untuk 

penyetoran angsuran pembiayaan, serta indikator Tangible item X2-1 kartu 

debit praktis dan mudah digunakan masing-masing dari pernyataan tersebut 

memiliki pesentase sebesar 41% atau sebanyak 39 responden menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan debit card juga 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah yang paling kuat dipengaruhi oleh 

indikator responsiveness, tangible, dan assurance. 

     Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Syaipullah yang 

berjudul “Pengaruh Kemanfaatan Kartu ATM terhadap Kepuasan Nasabah 

Pada PT Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru” dengan nilai 
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koefisien determinasi sebesar 0,543 atau sebesar 54,3% kartu ATM 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Walaupun penelitian ini 

membahas mengenai kartu ATM, akan tetapi terdapat kaitan antara kartu 

ATM dengan kartu Debit karena pada penelitian ini meneliti tentang 

pembelian barang dengan menggunakan kartu, transfer dana,  pembayaran, 

dan pembelanjaan yang mana hal tersebut adalah fungsi dari kartu debit, 

maka dari itu penulis memutuskan untuk menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai tinjauan pustaka. 

 

c. Pengaruh Variabel Internet Banking (X1) dan Debit Card (X2) 

terhadap Kepuasan Nasabah (Y) Secara Simultan. 

     Pengaruh variabel Internet Banking dan Debit Card secara bersama-sama 

terhadap kepuasan nasabah berdasarkan pengujian perbandingan F hitung > 

F tabel sebesar 65,890 > 3,09 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima yang berarti kualitas 

pelayanan internet banking dan debit card secara bersamaan memiliki 

pengaruh simultan terhadap kepuasan nasabah Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Bandar Lampung. 

     Hal ini selaras dengan Teori Kepuasan (The expectancy disconfirmation 

model) milik Sumarwan yaitu model yang menjelaskan proses terbentuknya 

kepuasan atau ketidakpuasan konsumen, yang merupakan dampak 

perbandingan harapan konsumen sebelum pembelian atau konsumsi dengan 

kinerja sesungguhnya yang diperoleh konsumen. Karena seluruh hasil 
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penelitian membuktikan bahwa variabel Internet Banking dan Debit Card 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank BRISyariah KC Bandar 

Lampung yang artinya harapan nasabah sudah terpenuhi oleh kinerja dari 

layanan ini sehingga menimbulkan positif disconfirmation yang artinya 

kinerja yang diterima lebih besar dari harapan nasabah. 

     Selain dari teori kepuasan, hal ini juga selaras dengan teori Parasuraman 

tentang model SERVQUAL atau Service Quality untuk menentukan kualitas 

layanan jasa internet banking dan debit card dengan melalui dimensi 

reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible sebagai acuan 

untuk menentukan tingkat kualitas layanan. Apabila kelima dimensi itu 

sudah terpenuhi maka dapat tercipta kepuasan nasabah khususnya di Bank 

BRISyariah KC Bandar Lampung. 

 

D. Pengaruh Kualitas Pelayanan E-channel terhadap Kepuasan Nasabah 

menurut Perspektif Islam 

     Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang 

dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau 

tidak berkualitas, melainkan harus memberikan yang bagus dan berkualitas 

kepada orang lain. Hal ini dijelaskan pada QS Al-Baqarah: 267:
102

 

                           

                                

   

                                                             
      

102
 Al-Qur’an Terjemah (Cibinong: Pustaka Al-Mubin, 2013),h.45. 
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 

untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal 

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 

(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS Al 

Baqarah:267) 

     Pada dasarnya layanan e-channel ini sudah memenuhi syariat Islam. Karena 

produk-produk jasa pada layanan e-channel tidak menerapkam sistem bunga atau 

riba, melainkan hanya menerapkan biaya atas jasa yang digunakan nasabah saat 

melakukan transaksi ke bank yang berbeda. Allah telah melarang riba. Hal ini 

dijelaskan dalam QS Al Baqarah: 275:
103

 

                             

                                      

                                 

   

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum 

                                                             
      

103
 Ibid.h.47. 
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datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah:275) 

1. Dimensi bukti fisik (tangible) dapat berupa fasilitas fisik seperti gedung, 

fasilitas ATM, ruangan yang nyaman, tempat yang terjangkau dan sarana 

prasarana lainnya. Dalam konsep Islam pelayanan yang berkenaan dengan 

fisiknya hendaklah tidak menunjukkan kemewahan. Hal utama dalam 

pelayanan dalam Islam adalah bahwa perusahaan dapat menciptakan perasaan 

nyaman dan aman terhadap pelanggan. Dengan begitu hal tersebut dapat 

mencipakan rasa kepuasan pada nasabah itu sendiri ketika menggunakan 

fasilitas yang disediakan. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-A’raf: 26:
104

 

                                   

               

Artinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu 

Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan 

Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian 

dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.(QS 

Al A’raaf: 26) 

2. Dimensi keandalan (Reliability) yang berkenaan dengan kemampuan untuk 

memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Pelayanan dapat 

dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai 

                                                             
       

104
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secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap lembaga penyedia layanan jasa seperti 

perbankan. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umatnya untuk 

menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana dalam QS An-

nahl: 91:
105

 

                            

                  

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu 

(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat. (QS An nahl:91) 

3. Dimensi daya tanggap (Responsiveness) berkenaan dengan kesediaan atau 

kemauan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada pelanggan. Kepercayaan yang diberikan pelanggan merupakan suatu 

amanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan maka akan berdampak pada 

ketidakberhasilan suatu lembaga dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. Untuk itu kepercayaan sebagai suatu amanat yang hendaknya dijaga 

baik-baik dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan secara 

cepat dan tepat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS Al maidah: 1:
106
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya. (QS Al maidah: 1) 

4. Dimensi jaminan (Assurance) berkaitan dengan pengetahuan atau wawasan, 

kesopanan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap 

pelanggan. Assurance ini akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas 

dari resiko sehingga membuat pelanggan merasakan kepuasan dan menjadi 

loyal kepada perusahaan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan 

menentukan seberapa tingkat keberhasilan perusahaan dalam memberikan 

layanan. Dengan memberikan layanan yang penuh dengan kesopanan dan 

kelembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi pelanggan yang akan 

berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa. Berkenaan 

dengan hal Allah telah menjelaskan dalam ini QS Al Imran: 159:
107

 

                               

                                        

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, 
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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 Al-Imran:159) 

5. Dimensi empati (emphaty) berkenaan dengan kemauan perusahaan untuk 

memberikan perhatian secara individu kepada pelanggan. Kemauan ini 

ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami, dan perhatian 

terhadap kebutuhan serta keluhan pelanggan. Wujud dari sikap empati ini akan 

membauat pelanggan merasa kebutuhannya terpuaskan karena dirinya telah 

dilayani dengan baik. Sikap empati ini dapat ditunjukkan melalui pemberian 

layanan informasi dan mendengarkan keluhan pelanggan dengan seksama, 

melayani transaksi pelanggan dengan senang hati, membantu pelanggan saat 

sedang mengalami kesusahan saat transaksi, atau hal lain terkait pelayanan 

perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan persepsi dan penilaian positif 

pelanggan terhadap perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

nasabah itu sendiri. Allah menjelaskan dalam QS An-nahl:90:
108

 

                            

              

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.(QS An-nahl:90) 

                                                             
      

108
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Dari hasil pengolahan data dan analisis data dalam penelitian tentang 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ELECTRONIC CHANNEL (E-

CHANNEL) TERHADAP KEPUASAN NASABAH” (Studi pada PT Bank 

BRISyariah KC Bandar Lampung), dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel kualitas pelayanan Internet Banking berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,426 > 1,98580 

dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha 

diterima yang artinya variabel tersebut berpengaruh siginifikan terhadap 

variabel kepuasan nasabah. Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin baik 

kualitas pelayanan internet banking maka tingkat kepuasan nasabah akan 

semakin tinggi pula. Dalam penelitian pada variabel internet banking ini 

tingkat kepuasan nasabah lebih banyak dipengaruhi oleh indikator 

responsiveness dan reliability. 

2. Variabel kualitas pelayanan Debit Card berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,468 > 1,98580 

dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima yang artinya variabel Debit card berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepuasan nasabah. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

semakin baik kualitas pelayanan debit card maka tingkat kepuasan nasabah 

akan semakin tinggi pula. Dalam penelitian pada variabel debit card ini tingkat 
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kepuasan nasabah lebih banyak dipengaruhi oleh indikator responsiveness, 

tangible dan assurance. 

3. Variabel kualitas pelayanan internet banking dan debit card secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dibuktikan dengan F hitung > F 

tabel sebesar 65,890 > 3,09 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti kualitas pelayanan 

internet banking dan debit card secara bersamaan memiliki pengaruh simultan 

terhadap kepuasan nasabah Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandar 

Lampung. 

 

B. Saran 

     Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan maka diajukan 

beberapa saran yang bertujuan untuk kemajuan di BRISyariah KC Bandar 

Lampung berdasarkan hasil jawaban reponden pada kuesioner sebagai berikut: 

1. Saran untuk Layanan Internet Banking 

a. Mengacu pada jawaban responden pada kuesioner ternyata masih ada 

beberapa responden yang menjawab ragu-ragu pada item pernyataan 

layanan internet banking memberikan informasi yang uptodate maka saran 

yang penulis berikan adalah dengan menambahkan notifikasi kepada 

nasabah akan informasi yang telah di update secara realtime. 

b.  Agar tampilan website atau aplikasi dapat dibuat lebih menarik, dan 

informatif lagi, agar tulisan dapat terbaca jelas bagi user yang mungkin 

memiliki sedikit gangguan penglihatan. 
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c. Agar meningkatkan kembali layanan bantuan, karena masih banyak 

nasabah yang belum mengerti tentang layanan bantuan internet banking 

seperti menyediakan e-book panduan penggunaan aplikasi atau video 

tutorial. 

d. Agar dilakukan edukasi kepada nasabah yang baru membuka rekening 

untuk menginformasikan tentang kegunaan aplikasi internet banking untuk 

melakukan transaksi finansial dan non finansial serta menjelaskan bahwa 

internet banking pada dasarnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan 

canggih sehingga kerahasiaan transaksi dan data nasabah terjamin 

keamanannya. . 

2. Saran untuk Layanan Debit Card 

Sebaiknya customer services memberikan edukasi terlebih dahulu kepada 

nasabah saat membuka rekening mengenai kemudahan serta manfaat 

menggunakan kartu debit, dan ATM yang dapat digunakan sebagai kartu debit 

serta memberikan edukasi tentang fasilitas EDC yang digunakan untuk 

mengoperasikan kartu debit sehingga nasabah mengerti kegunaan dan fungsi 

dari ATM/debit tersebut. 

3. Saran untuk kedua layanan e-channel yaitu internet banking dan debit card 

adalah agar selalu memperbaharui versi dan memperketat sistem keamanan 

serta selalu menambahkan fitur-fitur baru yang saat ini belum ada agar nasabah 

merasa aman dan nyaman bertransaksi melalui layanan tersebut sehingga dapat 

mencapai kepuasan nasabah yang maksimal. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Narasumber : Bapak Subli  

Jabatan : Manajer Operasional BRISyariah 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah benar di Bank BRISyariah terdapat produk layanan e-channel? 

2. Apa sajakah layanan e-channel itu? 

3. Bagaimana perkembangan pengguna e-channel di BRISyariah KC Bandar 

Lampung? 

4. Berapakah jumlah pengguna e-channel di  BRISyariah KC Bandar Lampung? 
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Lampiran 4 

DAFTAR RESPONDEN 

NO 

JENIS 

KELAMIN USIA PEKERJAAN 

1 Pria 20-30 Tahun Pegawai Swasta 

2 Wanita  Lebih dari 40 tahun IRT 

3 Wanita  31-40 tahun IRT 

4 Pria 31-40 tahun Wiraswasta  

5 Pria Lebih dari 40 tahun PNS 

6 Wanita  31-40 Tahun Pegawai Swasta 

7 Wanita  20-30 Tahun IRT 

8 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

9 Wanita  Lebih dari 40 tahun IRT 

10 Pria 20-30 Tahun Wiraswasta  

11 Wanita  31-40 Tahun PNS 

12 Pria 20-30 Tahun PNS 

13 Pria 31-40 Tahun Wiraswasta  

14 Pria 31-40 Tahun Wiraswasta  

15 Pria 31-40 Tahun Wiraswasta  

16 Wanita  Kurang dari 20 Tahun Mahasiswa 

17 Wanita  Lebih dari 40 tahun IRT 

18 Pria 20-30 Tahun Wiraswasta  

19 Pria 31-40 Tahun Pegawai Swasta 

20 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

21 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

22 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

23 Pria 31-40 Tahun PNS 

24 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

25 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

26 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

27 Pria 20-30 Tahun Pegawai Swasta 

28 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

29 Pria 20-30 Tahun Pegawai Swasta 

30 Wanita  31-40 Tahun Pegawai Swasta 

31 Wanita  20-30 Tahun Wiraswasta  

32 Pria 20-30 Tahun Pegawai Swasta 

33 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

34 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 
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35 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

36 Wanita  31-40 Tahun Pegawai Swasta 

37 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

38 Pria 31-40 Tahun Pegawai Swasta 

39 Pria 20-30 Tahun Pegawai Swasta 

40 Wanita  31-40 Tahun Pegawai Swasta 

41 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

42 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

43 Pria 20-30 Tahun Mahasiswa 

44 Pria 31-40 Tahun PNS 

45 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

46 Pria 20-30 Tahun Wiraswasta  

47 Pria 20-30 Tahun Wiraswasta  

48 Pria Kurang dari 20 Tahun Mahasiswa 

49 Pria 20-30 Tahun Wiraswasta  

50 Pria 20-30 Tahun PNS 

51 Wanita  Lebih dari 40 tahun Wiraswasta  

52 Pria 31-40 Tahun Wiraswasta  

53 Wanita  31-40 Tahun Pegawai Swasta 

54 Wanita  20-30 Tahun Wiraswasta  

55 Pria 20-30 Tahun Wiraswasta  

56 Wanita  20-30 Tahun IRT 

57 Pria 20-30 Tahun Wiraswasta  

58 Pria 31-40 Tahun Wiraswasta  

59 Pria 31-40 Tahun Polri 

60 Wanita  20-30 Tahun Wiraswasta  

61 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

62 Pria 20-30 Tahun Mahasiswa 

63 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

64 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

65 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

66 Pria 20-30 Tahun Wiraswasta  

67 Pria 31-40 Tahun Wiraswasta  

68 Wanita  31-40 Tahun Wiraswasta  

69 Pria 31-40 Tahun Guru 

70 Pria 20-30 Tahun Guru 

71 Wanita  20-30 Tahun Wiraswasta  

72 Wanita  20-30 Tahun Wiraswasta  

73 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 
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74 Wanita  Kurang dari 20 Tahun Mahasiswa 

75 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

76 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

77 Wanita  20-30 Tahun Guru 

78 Wanita  20-30 Tahun Guru 

79 Pria 20-30 Tahun Wiraswasta  

80 Wanita  31-40 Tahun Wiraswasta  

81 Pria Lebih dari 40 tahun PNS 

82 Wanita  20-30 Tahun Wiraswasta  

83 Wanita  20-30 Tahun Pegawai Swasta 

84 Wanita  Kurang dari 20 Tahun Mahasiswa 

85 Wanita  Kurang dari 20 Tahun Mahasiswa 

86 Pria Lebih dari 40 tahun Wiraswasta  

87 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

88 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

89 Pria 20-30 Tahun Mahasiswa 

90 Pria 20-30 Tahun Mahasiswa 

91 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

92 Pria 20-30 Tahun Mahasiswa 

93 Wanita  20-30 Tahun Guru 

94 Wanita  20-30 Tahun Mahasiswa 

95 Pria 20-30 Tahun Mahasiswa 

96 Pria 20-30 Tahun Guru 
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Lampiran 5 

KUESIONER PENELITIAN 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr/i Nasabah Bank BRISyariah 

Di tempat 

      Assalamualaikum Wr.Wb 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Khoirini 

NPM  : 1451020066 

Jurusan  : Perbankan Syariah/ UIN Raden Intan Lampung 

     Memohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner terlampir 

guna kepentingan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Electronic Channel (E-Channel) Terhadap Kepuasan Nasabah 

(Studi Pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandar Lampung)”. Untuk 

membantu kelancaran penelitian, saya mohon dengan hormat untuk mengisi 

kuesioner penelitian ini. Peran serta Bapak/Ibu/Sdr/i akan sangat bermanfaat bagi 

keberhasilan penelitian ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam pengisian 

kuesioner ini saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

Peneliti 

 

Khoirini 

 

  



139 
 
 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ELECTRONIC CHANNEL (E-

CHANNEL) TERHADAP KEPUASAN NASABAH 

(Studi pada PT Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandar lampung) 

Identitas Responden 

Nama: 

Anda diminta memberikan tanda silang (x) untuk menjawab pertanyaan ini. 

A. Identitas Pribadi 

1. Jenis Kelamin 

a. Pria  b. Wanita 

2. Usia 

a. Kurang dari 20 tahun  c. 31-40 tahun 

b. 20-30 tahun    d. Lebih dari 40 tahun 

3. Pekerjaan 

a. PNS   c. Mahasiswa/pelajar  e. Pedagang 

b. Wiraswasta  d. Pensiunan   f. Lainnya(........................) 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

     Mohon baca tiap-tiap pernyataan, kemudian pilih salah satu dari lima (5) 

pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan anda, dengan memberikan tanda 

ceklis ( √ ) pada: 

SS    : Bila anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut 

S      : Bila anda setuju dengan pernyataan tersebut 

RG  : Bila anda ragu-ragu dengan pernyataan tersebut 

TS   : Bila anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut 

STS : Bila anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

1. Internet Banking  

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Layanan Internet banking memberikan 

informasi transaksi yang up to date 
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2 Tampilan website didesain secara jelas, 

menarik dan informatif. 

     

3 Adanya layanan bantuan saat terjadi 

masalah 

     

4 Dapat melakukan transaksi non finansial 

(informasi saldo, mutasi rekening) 

     

5 Dapat melakukan transaksi finansial 

(Transfer Antar Rekening BRISyariah, 

transfer Online Antar Bank, Kliring SKN 

dan RTGS). 

     

6 Layanan internet banking menyediakan 

tutorial atau cara pendaftaran dan 

penggunaan internet banking  

     

7 Sistem internet banking dilengkapi dengan 

keamanan yang canggih sehingga pihak 

bank menjamin kerahasiaan dalam 

bertransaksi. 

     

 

2. Kartu Debit 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Kartu debit praktis dan mudah untuk 

digunakan 

     

2 Kartu debit juga dapat digunakan sebagai 

ATM 

     

3 Fasilitas EDC untuk kartu debit mudah 

ditemukan dan mudah dioperasikan 

     

4 Kartu debit dapat digunakan untuk 

mengecek informasi saldo dan transfer 

dana 

     

5 Kartu debit dapat digunakan untuk 

pembelian pulsa isi ulang dan pembayaran 

PLN, Telkom, Zakat dan Infak 

     

6 Kartu debit dapat digunakan untuk 

penyetoran angsuran pembiayaan 

BRISyariah 

     

7 Saya lebih sering menggunakan kartu debit 

daripada ATM 

     

 

3. Kepuasan Nasabah 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1 Penggunaan teknologi internet banking dan 

kartu debit mempercepat transaksi 

perbankan 
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2 Pelayanan internet banking dan kartu debit 

telah sesuai harapan 

     

3 Ada rasa bangga dan puas menggunakan 

layanan internet banking dan kartu debit 

     

4 Biaya transaksi menggunakan internet 

banking dan kartu debit lebih murah dari 

bank lain 

     

5 Layanan Internet banking dan kartu debit 

memberikan kemudahan dan kenyamanan 

dalam bertransaksi 
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Lampiran 6: Jawaban Kuesioner Responden di BRI Syariah KC Bandar Lampung 

No 
NO BUTIR ANGKET 

X1-

1 

X1-

2 

X1-

3 

X1-

4 

X1-

5 

X1-

6 

X1-

7 X1 

X2-

1 

X2-

2 

X2-

3 

X2-

4 

X2-

5 

X2-

6 

X2-

7 X2 

Y1-

1 

Y1-

2 

Y1-

3 

Y1-

4 

Y1-

5 
Y 

1 4 4 4 5 5 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

2 4 4 4 4 4 3 5 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

3 4 4 4 4 4 3 4 27 4 4 3 2 4 4 4 25 4 4 4 3 4 19 

4 5 5 4 5 4 5 5 33 5 4 5 4 5 4 5 32 5 4 4 4 4 21 

5 5 5 5 5 4 3 5 32 5 5 3 3 3 3 2 24 5 4 5 3 4 21 

6 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 4 5 23 

7 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 4 2 25 4 4 4 4 4 20 

8 4 4 4 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 

9 5 4 4 4 4 3 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

10 5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 4 4 5 5 3 30 5 4 4 3 5 21 

11 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 

12 4 4 4 5 5 4 5 31 4 4 4 4 5 5 4 30 4 4 5 5 4 22 

13 4 5 5 4 5 5 5 33 5 5 4 5 5 5 4 33 5 5 5 5 5 25 

14 4 4 4 5 5 5 5 32 4 4 4 4 5 4 4 29 4 4 5 4 4 21 

15 4 4 4 4 4 4 5 29 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

16 5 4 5 5 5 4 4 32 5 5 4 5 4 4 3 30 5 4 5 4 5 23 

17 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 5 4 21 

18 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

19 5 4 5 4 5 5 4 32 5 4 5 4 5 5 5 33 4 4 5 4 5 22 

20 4 4 4 5 5 4 5 31 5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 4 4 4 21 

21 4 4 4 5 5 4 5 31 5 5 4 5 5 5 4 33 4 4 4 4 4 20 

22 4 4 4 5 5 4 5 31 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 4 4 3 27 3 3 3 3 4 3 2 21 4 3 4 4 4 19 

24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

25 4 5 4 5 5 4 5 32 4 4 4 5 5 5 5 32 4 4 4 4 4 20 

26 4 4 4 5 5 4 5 31 4 4 4 5 5 5 5 32 5 4 4 4 5 22 

27 4 4 4 5 5 5 5 32 4 5 4 5 5 5 5 33 5 4 4 4 4 21 

28 4 5 4 5 4 5 5 32 4 4 4 4 5 5 4 30 4 5 4 4 4 21 

29 4 4 4 5 5 4 5 31 5 5 4 5 5 5 4 33 5 5 4 4 5 23 

30 4 4 4 5 5 4 5 31 4 5 4 5 5 5 4 32 5 5 4 4 5 23 

31 4 5 4 4 5 4 4 30 4 5 5 4 4 5 4 31 4 4 5 4 5 22 

32 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 25 

33 5 4 4 4 4 5 4 30 5 5 4 4 4 4 4 30 5 4 4 4 5 22 

34 5 4 5 4 4 4 4 30 5 5 5 4 4 4 4 31 5 4 4 4 5 22 

35 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 4 5 4 4 4 31 5 5 5 4 5 24 

36 5 5 5 4 4 5 5 33 5 5 4 4 4 4 4 30 5 5 5 5 5 25 

37 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 4 4 32 5 5 5 5 5 25 

38 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 4 5 4 32 5 5 5 5 5 25 

39 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 
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40 5 5 5 5 4 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 

41 5 5 5 4 4 4 5 32 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 

42 4 4 3 4 4 3 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 19 

43 5 5 5 5 5 3 5 33 3 3 3 5 5 5 2 26 3 2 3 3 3 14 

44 4 5 4 4 4 4 4 29 5 4 4 4 3 4 2 26 4 4 4 4 4 20 

45 5 5 5 5 4 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 5 24 

46 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 4 5 5 23 

47 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 

48 4 4 5 3 5 4 5 30 4 4 3 5 3 4 3 26 5 3 4 4 5 21 

49 5 5 5 5 4 4 3 31 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 5 4 4 22 

50 4 4 4 5 5 4 5 31 5 5 4 5 5 5 4 33 5 4 4 4 5 22 

51 5 5 5 4 4 4 5 32 5 5 4 4 4 4 5 31 5 5 4 5 5 24 

52 5 5 5 5 5 3 5 33 5 5 4 5 5 3 2 29 5 4 5 5 5 24 

53 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 

54 5 5 4 5 5 4 4 32 5 5 4 4 4 5 5 32 4 5 5 5 5 24 

55 5 4 4 4 4 4 4 29 4 4 3 3 3 3 4 24 4 4 4 4 4 20 

56 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 4 4 5 28 4 4 4 4 4 20 

57 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 3 4 19 

58 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 27 4 1 4 5 4 18 

59 5 5 5 5 4 5 4 33 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 4 5 24 

60 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 5 4 4 29 4 4 5 4 4 21 

61 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 4 5 4 5 4 31 4 5 5 5 5 24 

62 5 4 5 4 5 5 5 33 4 5 5 4 5 4 5 32 5 4 5 5 5 24 

63 4 4 4 4 4 3 4 27 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 5 21 

64 4 4 4 4 5 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

65 5 5 4 4 5 4 4 31 4 5 4 5 5 4 5 32 5 4 5 4 4 22 

66 5 4 5 5 4 5 5 33 5 5 4 4 5 5 4 32 5 4 5 5 5 24 

67 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 3 4 5 5 29 3 4 3 4 4 18 

68 4 4 4 4 4 3 4 27 4 4 3 4 4 4 3 26 4 4 4 3 4 19 

69 4 4 4 5 5 3 4 29 4 4 3 4 4 4 3 26 4 4 4 4 4 20 

70 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 3 4 19 

71 4 4 4 5 5 4 4 30 4 4 3 4 4 4 4 27 4 5 4 4 4 21 

72 4 4 4 5 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

73 4 4 4 5 5 4 4 30 5 5 4 5 5 5 4 33 4 5 4 4 4 21 

74 4 4 3 4 4 3 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

75 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 4 4 20 

76 4 3 4 4 4 2 5 26 4 4 2 2 4 4 1 21 3 3 4 4 5 19 

77 5 4 4 4 5 4 5 31 5 4 4 4 4 4 4 29 5 4 4 4 4 21 

78 5 4 4 4 5 4 5 31 5 4 4 4 4 4 4 29 5 4 4 4 4 21 

79 4 4 5 5 5 5 3 31 4 5 4 5 5 5 3 31 5 4 4 5 4 22 

80 4 3 4 4 5 4 4 28 4 4 4 5 5 5 2 29 4 4 4 5 5 22 

81 5 4 4 5 5 5 5 33 4 4 4 5 5 5 2 29 5 5 5 5 5 25 

82 4 5 4 5 5 4 4 31 5 4 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 21 
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83 4 4 3 5 5 4 4 29 4 5 4 5 5 5 4 32 5 4 5 5 5 24 

84 4 4 4 4 4 5 5 30 4 4 3 3 3 4 3 24 4 4 4 4 5 21 

85 4 4 5 5 5 5 5 33 5 5 4 5 4 5 4 32 5 4 5 4 5 23 

86 5 5 4 4 4 4 4 30 4 4 4 5 4 4 5 30 4 4 4 4 4 20 

87 5 5 4 4 4 5 5 32 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 5 4 5 23 

88 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

89 4 3 4 3 4 3 2 23 3 3 3 3 3 3 2 20 4 3 3 3 4 17 

90 3 3 3 4 4 3 3 23 3 3 3 3 4 4 3 23 4 3 3 3 3 16 

91 5 4 4 5 5 4 4 31 3 4 3 3 4 4 2 23 4 4 5 4 4 21 

92 4 4 5 5 4 4 3 29 3 4 3 4 3 3 3 23 5 4 5 3 5 22 

93 4 4 4 5 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 

94 4 4 3 3 5 4 5 28 5 2 2 4 5 4 2 24 4 2 4 3 3 16 

95 4 4 4 4 4 5 3 28 4 4 4 4 4 5 2 27 4 4 5 4 4 21 

96 5 4 5 5 5 5 5 34 4 5 3 4 4 5 3 28 5 4 4 4 4 21 

 

 

 


