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Abstack
  Customer satisfaction is a top priority in this study because of the level of increasingly intense

competition  among  banks  in  Indonesia.  The  main  thing  for  the  company  to  survive,  compete  and
dominate the market,  the quality of  service should be improved and enhanced.  Companies must  pay
attention to the things that are important to the customer, so that the customer is satisfied and does not
switch to a competitor. Therefore this study raises the issue of quality of service PT. BRISyariah Bank
Branch Gubeng Surabaya,  with the  aim to  determine  the  effect  of  service  quality  which consists  of
physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy toward customer satisfaction save
savings  Faedah  PT.  Bank  BRISyariah  Cabang  Gubeng  Surabaya. Sampling  technique  used  was
purposive sampling. The analysis technique used is Regression Analysis to determine the influence of the
variables studied either simultaneously or partially, as well as to determine which variables are the most
powerful  influence on customer satisfaction.  In  Regression Analysis  Assumptions used test  Classical
Multicollinearity, autocorrelation, Heteroskidastity, and normality. From the analysis it can be seen five
service quality variables have an influence on customer satisfaction either simultaneously or partially.
The results of the analysis is also known that the most dominant variable affecting customer satisfaction
guarantee is assurance variable (X4).

Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Multiple Regression Analysis.

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Perkembangan  dunia  bisnis  saat  ini
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik
bisnis  yang  bergerak  di  bidang  manufaktur
maupun  jasa.  Perkembangan  perekonomian
secara  menyeluruh  yang  diiringi  dengan
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
menciptakan  sebuah  persaingan  yang  semakin
ketat dan tajam, baik di pasar domestik maupun
di  pasar  internasional.  Oleh  karena  itu  dalam
persaingan yang demikian,  perusahaan dituntut
untuk  dapat  memuaskan  pelanggannya  dengan
menciptakan  produk-produk  berkualitas  sesuai
dengan keinginan konsumen. Sektor jasa dewasa
ini telah mengalami peningkatan yang dramatis,
dinamika  yang  terjadi  pada  sektor  ini  terlihat
dari perkembangan berbagai industri jasa seperti
perbankan,  asuransi,  penerbangan,
telekomunikasi,  pariwisata  dan  perusahaan-
perusahaan  jasa  profesional  seperti  kantor
akuntan,  konsultan,  dan  pengacara.  Seiring
dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,
maka  konsumsi  akan  barang-barang  pokok
selain makanan, pakaian, dan perumahan, juga 

semakin  meningkat.  Begitu  juga  dengan
kebutuhan  pokok  jasa  yang  timbul  dari
kebutuhan  masyarakat  untuk  meningkatkan
kenyamanan dan kepuasan. 

Dunia  perbankan  sekarang  ini  sangat
bertumpu  kepada  kualitas  teknologi  informasi
yang  digunakan  oleh  setiap  bank  yang
mempunyai  kemampuan  teknologi  hampir
setara. Persamaan produk, fitur, atau kemudahan
pelayanan  menjadikan  perbankan  menjadi
industri  yang  homogen.  Untuk  memenangkan
persaingan dalam industri yang homogen, salah
satu cara adalah menyediakan jenis dan kualitas
pelayanan  yang  bisa  membedakan  suatu  bank
dengan bank yang lain. Selain kualitas teknologi
informasi yang digunakan bank, unsur lain yang
penting  dalam  perbankan  adalah  unsur
keamanan  dan  kepercayaan.  Unsur  tersebut
menjadi  faktor  kunci  bagi  bank-bank  untuk
memenangkan  persaingan  selain  faktor
teknologi  informasi.  Bisnis  perbankan
merupakan  bisnis  jasa  yang  berdasarkan  pada
azas  kepercayaan  sehingga  masalah  kualitas
pelayanan  menjadi  faktor  yang  sangat
menentukan keberhasilan bisnis ini. Berdasarkan
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kualitas  pelayanan  yang  ada  di  industri
perbankan, maka setiap nasabah dalam memilih
bank  memiliki  kriteria  sendiri-sendiri.  Ada
nasabah  yang  menginginkan  suatu  bank  yang
bisa  memberi  bunga  yang  tinggi,  keamanan
(artinya saya harus yakin bahwa uang saya aman
di bank tersebut), sedangkan bagi nasabah yang
sering  berpergian  terutama  ke  luar  negeri
menginginkan layanan yang lebih cepat, efisien,
nyaman,  dan  kemudahan  dalam  pengaksesan
pada suatu waktu dan tempat tertentu diseluruh
dunia.  Disamping itu  ada beberapa alasan lain
dari  para  nasabah  dalam memilih  bank,  yaitu:
bank terkenal,  bunga tinggi,  produk bervariasi,
teknologi  canggih,  layanan  memuaskan,  ada
hadiah,  keamanan  terjamin,  bergengsi,  dan
perhatian karyawan bank secara individu kepada
nasabah. 

Latar belakang yang melandasi penelitian-
penelitian terhadap kualitas pelayanan pada PT.
Bank  BRISyariah  Cabang  Gubeng  Surabaya
adalah  untuk  mengetahui  kualitas  pelayanan
yang terdiri dari variabel bukti fisik (tangibles),
keandalan  (reliability),  daya  tanggap
(responsiveness),  jaminan (assurance),  dan
empati  (empathy) terhadap  kepuasan  nasabah
menabung  tabungan  Faedah.  Sebenarnya
nasabah  dalam  menilai  kualitas  pelayanan
cenderung memperhatikan beberapa faktor yang
berhubungan dengan  pelayanan  dari  jasa  yang
mereka  terima,  sehingga  mereka  dapat
menyimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanan
khususnya  terhadap  nasabah  menabung
tabungan  Faedah  di  PT.  Bank  BRISyariah
Cabang  Gubeng  Surabaya  sudah  memuaskan
atau  belum.  Dengan  latar  belakang  tersebut
maka  yang  diajukan  dan  dibahas  dalam
penelitian  ini  adalah  ‘‘Pengaruh  Kualitas
Pelayanan  terhadap  Kepuasan  Nasabah
Menabung Tabungan Faedah di PT. Bank BRI
Syariah Cabang Gubeng Surabaya”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  terdapat

beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan
dalam penelitian ini, adalah :
1. Apakah faktor kualitas pelayanan yang terdiri

dari  variabel  bukti  fisik  (tangibles),
keandalan  (reliability),  daya  tanggap
(responsiveness),  jaminan (assurance),  dan
empati  (empathy) berpengaruh  secara
simultan  terhadap  kepuasan  nasabah

menabung tabungan Faedah di PT. Bank BRI
Syariah Cabang Gubeng Surabaya ?

2. Apakah faktor kualitas pelayanan yang terdiri
dari  variabel  bukti  fisik  (tangibles),
keandalan  (reliability),  daya  tanggap
(responsiveness),  jaminan (assurance),  dan
empati (empathy) berpengaruh secara parsial
terhadap  kepuasan  nasabah  menabung
tabungan Faedah di  PT.  Bank BRI  Syariah
Cabang Gubeng Surabaya ?

3. Diantara  faktor  kualitas  pelayanan  yang
terdiri  dari  variabel  bukti  fisik  (tangibles),
keandalan  (reliability),  daya  tanggap
(responsiveness),  jaminan (assurance),  dan
empati  (empathy) manakah  yang  dominan
pengaruhnya  terhadap  kepuasan  nasabah
menabung tabungan Faedah di PT. Bank BRI
Syariah Cabang Gubeng Surabaya?

LANDASAN TEORI
Pemasaran 

Pada  prinsipnya  pemasaran  merupakan
masalah  yang  sangat  penting  bagi  dalam
pengusaha  dalam  mempertahankan
kelangsungan hidup suatu  perusahaan.  Dengan
demikian  kegiatan  pemasaran  harus
direncanakan  terlebih  dahulu  sebelum  barang
dan  jasa  diproduksi. Semua  keputusan  yang
diambil  dalam  bidang  pemasaran  harus
ditujukan  untuk  menentukan  produk  atau  jasa
pasarnya,  harga  suatu  promosinya.  Namun
kegiatan pemasaran bukan saja meliputi masalah
jual  beli  atau  masalah  pasar  tapi  juga
meliputisegala  hal  yang  berhubungan  dengan
kegiatan  pemasaran  lainnya,  misalnya
merencanakan,  menetapkan  harga,
mendistribusikan  serta mempromosikan barang
atau  jasa  kepada  kelompok  pembeli  atau
pelanggan.
Menurut Kotler dan Keller yang dialihbahaskan
oleh  Sabran  (2012:5),  mengemukakan  bahwa
manajemen pemasaran  adalah  :“Seni  dan  ilmu
memilih  pasar  sasaran  dan  meraih,
mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan
dengan  menciptakan,  menghantarkan,  dan
mengkonsumsikan  nilai  pelangggan  yang
unggul.  Manajemen  pemasaran  menurut
Tjiptono  (2011:2)  merupakan  system  total
aktivitas  bisnis  yang  dirancang  untuk
merencanakan,  menetapkan  harga,  dan
mendistribusikan produk, jasa dan gagasan yang
mampu  memuaskan  keinginan  pasar  sasaran
dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
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Philip Kotler dan Amstrong (2012 : 23) konsep
pemasaran  (marketing  concept)  mengatakan
bahwa,  untuk  mencapai  tujuan  organisasi
tergantung  pada  penentuan  kebutuhan  dan
keinginan  pasar  sasaran  (target  market)  dan
memuaskan pelanggan secara lebih efektif  dan
efisien daripada yang dilakukan pesaing.

Jasa
Pengertian jasa menurut Payne (2013 :

8) adalah suatu kegiatan yang memiliki beberapa
unsur  ketidakberwujudan  (intangibility)  yang
berhubungan  dengannya,  yang  melibatkan
beberapa  interaksi  dengan  konsumen  atau
dengan  properti dalam  kepemilikannya,  dan
tidak menghasilkan transfer kepemilikan. 

Kualitas
Menurut  Kotler  dan  Amstrong  (2014)

kualitas adalah karakteristik dari produk dalam
kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan-
kebutuhan  yang  telah  ditentukan  dan  bersifat
laten.  Sedangkan menurut  Garvin dan A. Dale
Timpe  (1990,  dalam  Alma,  2011)  kualitas
adalah  keunggulan  yang  dimiliki  oleh  produk
tersebut.  Kualitas  dalam pandangan  konsumen
adalah  hal  yang  mempunyai  ruang  lingkup
tersendiri  yang berbeda dengan kualitas  dalam
pandangan  produsen  saat  mengeluarkan  suatu
produk yang biasa dikenal kualitas sebenarnya. 
Menurut Kotler dan Keller yang dialihbahaskan
oleh  Sabran  (2012:4)  menyatakan  bahwa
“Produk adalah semua segala sesuatu yang dapat
di  tawarkan  kepada  pasar  untuk  memuaskan
keinginan  atau  kebutuhan.Produk-produk  yang
meliputi barang, fisik, jasa, pengalaman, acara-
acara,  orang,  tempat,  properti,  organisasi  dan
gagasan”. Menurut Kotler dan Armstrong yang
dialihbahaskan  oleh  Sabran  (2012:143),
menyatakan bahwa “Produk adalah  suatu  sifat
yang kompleks dapat diraba, termasuk bungkus,
warna, harga prestasi perusahaan dan pengecer
yang diterima oleh pembelian untuk memuaskan
kebutuhan dan keinginan.Batasan produk adalah
suatu yang dianggap memuaskan kebutuhan dan
keinginan”.

Kepuasan Pelanggan
Kepuasan  pelanggan  adalah  Penelian  bahwa
fitur  produk  atau  jasa  atau  produk/jasa  itu
sendiri,  memberikan  tingkat  pemenuhan
berkaitan  dengan  konsumsi  yang

menyenangkan,  termasuk  tingkat  under
fulfillment  dan  over-fulfillment  (Oliver)  Fandy
tjiptono  (2011:294).  Seorang  pelanggan,  jika
merasa  puas  dengan nilai  yang diberikan  oleh
produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya
menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.
Sedangkan Kepuasan Menurut Kotler dan Keller
(2012:128)  “satisfaction is  a person’s feelings
of pleasure or disappointment that result  from
comparing  a  product’s  perceived  performance
(or  outcome)  to  expectations.”  Yang  artinya
kepuasan  adalah  perasaan  senang atau  kecewa
seseorang yang muncul setelah membandingkan
antara persepsi/pesan terhadap kinerja atau hasil
suatu produk/jasa dan harapan-harapannya.
Pengertian bank sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 seperti yang dikutip oleh
Kasmir  (2014  :  9)  bahwa  bank  adalah  badan
usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke
masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau
bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka
meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
 
Bank
Pengertian bank menurut Dahlan Siamat (2011 :
88).  “Bank  merupakan  suatu  jenis  lembaga
keuangan  yang  memiliki  usaha  utama
menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam
bentuk simpanan yang merupakan sumber dana
bank.  Demikian  pula  dari  segi  penyaluran
dananya,  hendaknya  bank  tidak  semata-mata
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya
bagi  pemilik  tetapi  juga  kegiatannya  itu  harus
diarahkan  pada  peningkatan  taraf  hidup
masyarakat.  Hal ini merupakan komitmen bagi
setiap  bank  yang  menjalankan  usahanya  di
Indonesia.”

Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN
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Jenis Penelitian
Peneliti  ini  mempergunakan  Metode

analisis kuantitatif.

Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi

terdiri  atas  obyek/subyek  yang  mempunyai
kualitas  dan  karakteristik  tertentu,  ditetapkan
oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian
ditarik  kesimpulan  (Sugiyono,  2009  :  115).
Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  populasi
adalah para nasabah menabung tabungan Faedah
di  PT.  Bank  BRISyariah  Cabang  Gubeng
Surabaya  yang  beralamatkan  di  Jalan  Raya
Gubeng Nomor 38 Surabaya. 

diketahui  secara  pasti  jumlah  populasi
dari nasabah tersebut, maka peneliti mengambil
sampel  menurut  pendapat  Roscoe.  Menurut
Roscoe  dalam  Sekaran  (dalam  Murni  et  al,
2001:64)  dalam  penelitian  ini  menggunakan
beberapa faktor penelitian maka ukuran sampel
minimal  10x  jumlah  variabel  yang  diteliti.
Variabel  penelitiannya ada 6 (5 variabel  bebas
dan  1  variabel  terikat),  maka  dapat  diketahui
jumlah sampel yang diambil minimal sebanyak
10  x  6  =  60  responden,   tetapi  peneliti
menggunakan responden sebesar 100 responden
agar dapat lebih representatif (mewakili populasi
yang ada) dan hasil yang diperoleh lebih akurat
dalam menjawab hipotesis sebelumnya.

Responden  tersebut  memiliki  batasan
kriteria supaya sampel yang didapat tidak  bias,
yaitu sebagai berikut :
1. Nasabah  tabungan  Faedah  di  PT. Bank

BRISyariah Cabang Gubeng Surabaya.
2. Nasabah berumur minimal 18 tahun.
3. Nasabah berpendidikan minimal SD (Sekolah

Dasar)
4. Nasabah  dari  semua  kalangan  pekerjaan

(PNS,  wiraswasta,  pegawai  swasta,
TNI/POLRI, dan lain-lain)

5. Nasabah  memiliki  pendapatan  perbulan
minimal Rp. 2.000.000,00

Definisi Operasional Variabel
1. Variabel bebas : kualitas pelayanan 
a. Bukti fisik
b. Keandalan
c. Daya tanggap
d. Jaminan
e. Empati
2. Variabel terikat : kepuasan pelanggan
a. Promosi

b. Kelengkapan Produk
c. Kualitas Pelayanan
d. Lokasi

3. Variabel Dependen
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi

variabel terikat adalah Keputusan Pembelian

Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan

dalam penelitian adalah :
1. Observasi 
2. Kuesioner

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN
Uji Regresi Linear Berganda

Perhitungan  regresi  linear  berganda
menggunakan bantuan komputer dengan aplikasi
program  SPSS  16.0  (Stastistical  program  for
social science) dibawah operasi windows.

Analisis  regresi  berganda  merupakan
teknik  analisis  yang  umum  digunakan  dalam
menganalisis  hubungan  dan  pengaruh  satu
variabel  terikat  dengan dua atau lebih variabel
bebas.  Teknik  analisis  regresi  berganda  dapat
dihitung dengan menggunakan rumus (Rangkuti,
2013:132) 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ….. + beXe

+ e 
Dimana :
Y = Nilai prediksi Y 
a = Bilangan konstan 
b1, b2, b3,….., be = Koefisien Regresi 
X1, X2, X3, …, Xe = Variabel independen 
e = Variabel diluar model 

Koefisien  determinasi  berganda  (R2)
dapat  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya
sumbangan  atau  konstribusi  dari  keseluruhan
variabel  bebas  (X1,  X2,  X3,  X4,  dan  X5)
pengaruhnya  terhadap  variabel  terikat  (Y),
sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel
bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Model dianggap baik bila koefisien determinasi
sama dengan satu atau mendekati satu (Gujarati,
1995:131). Adapun bentuk persamaan R2 sebagai
berikut : 

R2 = 
Di mana : 
R2 = Koefisien determinasi 
Y = Variabel terikat 
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X = Variabel bebas

Uji F (Simultan)
Adalah  uji  yang  digunakan  untuk

mengukur  apakah  variabel  independent/bebas
berpengaruh  secara  simultan  atau  serempak
terhadap variabel dependent/terikat.
Langkah-langkah  pengujian  uji  F  sebagai
berikut :
1. Menentukan hipotesis secara statistik :

H0 : β1 = β 2 = β 3  = β 4 = β 5 = 0 berarti variabel
bebas  secara  simultan  tidak  mempunyai
pengaruh terhadap variabel terikat.
H0 : β1 ≠ β 2 ≠ β 3 ≠ β 4 ≠ β 5 ≠ 0 berarti variabel
bebas secara simultan mempunyai pengaruh
terhadap variabel terikat.

2. Menggunakan  level  of  confidence  sebesar
95%  dan  tingkat  level  of  signifikan  (α))
sebesar 5%. Untuk menentukan Ftabel dengan
cara mengetahui derajat kebebasan yaitu :
Numerator (df) = total variabel bebas (k)
Denominator (df2) = banyaknya responden -
total variabel bebas - 1
( n - k - 1 )

3. Menentukan daerah  penerimaan dan  daerah
penolakan.
Ho ditolak dan Ha diterima bila :
Fhitung >  Ftabel atau  probabilitas  <  taraf
signifikan (Sig < 0,05)
Ho diterima dan Ha ditolak bila :
Fhitung <  Ftabel atau  probabilitas  >  taraf
signifikan (Sig > 0,05)

4. Menentukan  daerah  penerimaan  dan
penolakan  digambarkan  dengan  kurva
distribusi F 

Uji t (Parsial)
Adalah  uji  yang  digunakan  untuk

mengukur  apakah  variabel  independent/bebas
berpengaruh  secara  parsial  terhadap  variabel
dependent/terikat.
Langkah-langkah  pengujian  uji  F  sebagai
berikut :
1. Menentukan hipotesis secara statistik :

H0 : β1 = β 2 = β 3  = β 4 = β 5 = 0 berarti variabel
bebas  secara  parsial  tidak  mempunyai
pengaruh terhadap variabel terikat.
H0 : β1 ≠ β 2 ≠ β 3 ≠ β 4 ≠ β 5 ≠ 0 berarti variabel
bebas  secara  parsial  mempunyai  pengaruh
terhadap variabel terikat.

2. Menggunakan  level  of  confidence  sebesar
95%  dan  tingkat  level  of  signifikan  (α))

sebesar 5%. Untuk menentukan Ftabel dengan
cara mengetahui derajat kebebasan yaitu :
n - k - 1
Dimana  :  n  =  banyaknya  responden,  k  =
variabel bebas

3. Menentukan daerah  penerimaan dan  daerah
penolakan.
Ho ditolak dan Ha diterima bila :
Fhitung >  Ftabel atau  probabilitas  <  taraf
signifikan (Sig < 0,05)
Ho diterima dan Ha ditolak bila :
Fhitung <  Ftabel atau  probabilitas  >  taraf
signifikan (Sig > 0,05)

4. Menentukan  daerah  penerimaan  dan
penolakan  digambarkan  dengan  kurva
distribusi t

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan
Variabel Bukti Fisik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
pengaruh positif dan  signifikan  antara variabel
bukti  fisik  kepuasan  nasabah  menabung
tabungan  Faedah  dalam menggunakan  layanan
jasa  perbankan  PT.  Bank  BRISyariah  Cabang
Gubeng Surabaya. Variabel  bukti fisik menjadi
variabel  yang  berpengaruh  terbesar  ketiga
terhadap kepuasan nasabah menabung tabungan
Faedah.  Kondisi  tampilan  gedung  PT.  Bank
BRISyariah  Cabang  Gubeng  Surabaya baik
secara interior dan eksterior dan telah didukung
juga dengan suasana yang nyaman dan fasilitas
perbankan yang baik, tanpa meninggalkan kesan
aman  bagi  nasabah.  Nasabah  menabung
tabungan  Faedah  dapat  merasa  lebih  nyaman
dan tidak bosan ketika berkunjung ke PT. Bank
BRISyariah Cabang  Gubeng Surabaya.  Hal  ini
penting  dalam memberikan  kesan  pertama
secara  tampilan  fisik  untuk  dapat  menarik
nasabah  baru  dan  sebagai  nilai  tambah  untuk
bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. 
Kerapihan  penampilan  pegawai  PT.  Bank
BRISyariah  Cabang  Gubeng  Surabaya secara
fisik memberikan kesan yang baik bagi nasabah
menabung tabungan Faedah, hal ini dikarenakan
selama  melayani  nasabah,  pegawai  bank  telah
berpenampilan semenarik mungkin. Penampilan
pegawai bank ini penting dipertahankan karena
merupakan  hal  pertama  yang  dilihat  oleh
nasabah.  Dengan  penampilan  awal  yang  baik
akan  memberikan  kesan  yang  baik  terhadap
nasabah, sehingga timbul rasa kagum, simpatik,
dan hormat terhadap nasabah. Dengan demikian,
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bukti  fisik  (tangibles) harus  dimiliki  pada  PT.
Bank BRISyariah Cabang Gubeng Surabaya dan
pegawai bank karena bukti fisik ini akan terlihat
langsung oleh nasabah, maka dari itu bukti fisik
harus  diperhatikan  untuk  tetap  menarik  dan
modern.

Variabel Keandalan 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa

ada  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara
variabel  keandalan  (Reliability)  terhadap
kepuasan  nasabah menabung  tabungan  Faedah
dalam menggunakan layanan jasa perbankan PT.
Bank  BRISyariah  Cabang  Gubeng  Surabaya.
Variabel keandalan (reliability) menjadi variabel
berpengaruh  terbesar  kedua terhadap  kepuasan
nasabah menabung tabungan Faedah. 
Sebaiknya kinerja pegawai bank dalam layanan
nasabah  dapat  terus  ditingkatkan.  Artinya
kegiatan-kegiatan  yang  tidak  diperlukan  dapat
disingkirkan  dan  gangguan-ganguan  yang
mungkin terjadi dapat diminimumkan, sehingga
kapasitas pelayanan nasabah dapat lebih cepat. 
Dengan  demikian,  keandalan  (reliability)
pegawai  bank  dalam  memberikan  pelayanan
yang telah dijanjikan dengan cepat, tepat, akurat
dan  memuaskan,  perlu  didukung  dengan
pelatihan dan pendidikan kepada pegawai bank
untuk  meningkatkan  kemampuannya  dalam
melayani nasabah sehingga dapat meningkatkan
kepuasan nasabah .

Variabel Daya Tanggap 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa

ada  pengaruh  positif  dan  signifikan antara
variabel daya tanggap (responsiveness) terhadap
kepuasan  nasabah  menabung  tabungan  Faedah
dalam menggunakan layanan jasa perbankan PT.
Bank  BRISyariah  Cabang  Gubeng  Surabaya.
Variabel daya tanggap (responsiveness) menjadi
variabel  yang  berpengaruh  terbesar  keempat
terhadap kepuasan nasabah menabung tabungan
Faedah.  Untuk mengantisipasi  kinerja  pegawai
bank  yang  tidak  mengecewakan  nasabah,
pegawai bank perlu terus meningkatkan respon
yang  tanggap  terhadap  kebutuhan  nasabah,
membantu  nasabah  yang  mengalami  kesulitan
pengisian  slip  aplikasi,  mengarahkan  nasabah
keunit  yang sesuai  dengan kebutuhan nasabah,
peningkatan  kecepatan  penanganan  keluhan
nasabah  dan  senantiasa  konsisten  dalam

pelaksanaan  pelayanan  untuk  kenyamanan
nasabah. 
Dengan  demikian,  daya  tanggap
(responsiveness)  merupakan  variabel  yang
menunjukkan keinginan  dan  kemauan pegawai
bank  dalam  memberikan  pelayanan  kepada
nasabah.  Pihak  manajemen  bank  perlu
memberikan  motivasi  yang  besar  agar  seluruh
pegawai  bank  mendukung  kegiatan  pelayanan
kepada nasabah secara adil. Akan lebih baik jika
motivasi  yang diberikan  kepada  pegawai  bank
berupa imbalan  yang  sesuai  dengan
kemampuannya.

Variabel Jaminan 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa

ada  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara
variabel jaminan (assurance) terhadap kepuasan
nasabah menabung  tabungan  Faedah dalam
menggunakan layanan jasa perbankan PT. Bank
BRISyariah Cabang Gubeng Surabaya. Variabel
jaminan  (assurance)  menjadi  variabel  yang
berpengaruh  dominan  terhadap  kepuasan
nasabah menabung tabungan Faedah. 
Hal  ini  dikarenakan  pada  jasa  perbankan,
nasabah  menginginkan  adanya  jaminan
keamanan pada transaksi  yang dilakukan (baik
transaksi  yang  dilakukan  di  kantor  cabang
maupun transaksi yang dilakukan melalui mesin
ATM).  Selain  itu  nasabah  juga  menginginkan
keamanan  akan  dana  simpanan  yang
dipercayakan di  PT.  Bank BRISyariah Cabang
Gubeng  Surabaya harus  mampu  membangun
posisi yang aman dibanding dengan bank-bank
lain  melalui  stabilitas  bank  terhadap  kegiatan
perekonomian di Indonesia. 
Dengan demikian, jaminan (assurance) pegawai
PT. Bank BRISyariah Cabang Gubeng Surabaya
pada  pengetahuan,  kompetensi  dan  sifat  atau
perilaku  kepada  nasabah  penting  dijaga  agar
nasabah  yakin  akan  keputusan  melakukan
transaksi  pada  PT.  Bank  BRISyariah  Cabang
Gubeng Surabaya adalah keputusan yang benar
dan tepat.

Variabel Empati
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
pengaruh positif  dan  signifikan antara  variabel
empati  (empathy)  terhadap  kepuasan  nasabah
menabung  tabungan  Faedah dalam
menggunakan layanan jasa perbankan PT. Bank
BRISyariah Cabang Gubeng Surabaya. 
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Variabel  empati  (empathy)  menjadi  variabel
yang  berpengaruh  terbesar  kelima  terhadap
kepuasan  nasabah.  Variabel  ini  merupakan
bentuk  perhatian  individual  pegawai  bank
kepada  nasabah.  Merupakan bentuk  dari  sikap
cepat tanggap apa yang diinginkan oleh nasabah.
Pegawai  bank  diusahakan  mengerti  dan
memahami keinginan dan kebutuhan nasabah. 
Di  mata  nasabah,  sikap  pegawai  bank  yang
memberikan  perhatian  dengan  menjalin
hubungan  secara  interaktif  (terus  menerus)
kepada nasabah membuat nasabah merasa lebih
dihargai dan merasakan adanya kedekatan antara
nasabah  dan  pegawai  bank.  Sikap  empati  ini
memperlihatkan bahwa perusahaan memandang
nasabah  bukan  hanya  sebagai  bagian  dari
pencarian  atau  perolehan  keuntungan
perusahaan saja. 
Dengan  demikian,  empati  (empathy)  pegawai
PT. Bank BRISyariah Cabang Gubeng Surabaya
mampu  meningkatkan  layanan  yang  dapat
memberi kemudahan serta mampu menciptakan
hubungan  baik  dengan  nasabah  dalam  jangka
panjang.

PENUTUP
Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  dan
pembahasan  mengenai  pengaruh  kualitas
pelayanan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank
BRISyariah  Cabang  Gubeng  Surabaya,  maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel  kualitas  pelayanan  yang  meliputi

bukti  fisik,  keandalan,  daya  tanggap,
jaminan,  dan empati  berpengaruh  secara
simultan  dan  signifikan  terhadap  kepuasan
nasabah menabung tabungan Faedah di  PT.
Bank BRISyariah Cabang Gubeng Surabaya. 

2. Variabel  kualitas  pelayanan  yang  meliputi
bukti  fisik,  keandalan,  daya  tanggap,
jaminan,  dan empati  berpengaruh  secara
parsial  dan signifikan  terhadap  kepuasan
nasabah menabung tabungan Faedah di  PT.
Bank BRISyariah Cabang Gubeng Surabaya. 

3. Variabel  jaminan  mempunyai  pengaruh
dominan  terhadap  kepuasan  nasabah
menabung  tabungan  Faedah  di  PT.  Bank
BRISyariah Cabang Gubeng Surabaya. 

Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  dapat

dikemukakan  beberapa  saran  yang  diharapkan
dapat bermanfat bagi perusahaan atau pihak lain
yang  berkepentingan.  Adapun  saran  yang
diberikan, antara lain : 
1. Bagi PT. Bank BRISyariah Cabang Gubeng

Surabaya  perlu  mengkaji  lebih  mendalam
dan  mampu  melakukan  riset  pemasaran
secara berkelanjutan untuk penentuan strategi
pemasaran  perusahaan  agar  dapat
memaksimalkan  profitabilitas  perusahaan.
Hal  ini  dikarenakan  untuk  mengantisipasi
perubahan keinginan dan kebutuhan nasabah
pada variabel kualitas pelayanan seperti bukti
fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan,  dan
empati yang dapat berubah sewaktu-waktu. 

2. Bagi  rekan-rekan  akademis  lain  yang  ingin
meneliti  lebih  jauh  lai  dengan  topik  yang
sama,  disarankan  untuk  lebih  baik  lagi
daripada  penelitian  ini,  seperti  dengan
menambah  populasi  dan  sampel  yang  bisa
mempengaruhi kepuasan nasabah. Agar lebih
bermanfaat  untuk  berbagai  pihak  yang
membutuhkan.
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